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ENFÂL SÛRES
Nehhâs, Nâsih’de, Ebu’-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn

Abbâs: "Enfâl Sûresi, Medine’de nazil oldu" demitir.

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: "Enfâl Sûresi,

Medine'de nazil oldu" demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Zeyd b. Sabit: "Enfâl Sûresi, Medine’de

nazil oldu” demitir.

Saîd b. Mansûr, Buhar, bnu'l-Münzir, Ebu’-eyh ve bn Merdûye, Saîd b.

Cübeyr’den bildirir: "bn Abbâs'a Enfâl Sûresi’ni sorduumda: "Bedir

savanda nazil oldu" dedi.” Baka bir lafzda bn Abbâs: "Bu sûre Bedir

Sûresi’dir" demitir.

2

Taberânî’nin sahih bir senedle Ebû Eyyûb’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber iulUibhu aleyhi vsseiiem) akam namaznda Enfâl Sûresi’ni okurdu .

3

Taberânî'nin Zeyd b. Sâbit’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (»Heiiahj aleyh

rauHtm) akam namaznn iki rekatnda Enfâl Sûresi'ni okurdu .

4

L>\i i i J^ij 4» JiiV j» jüîVi lüJLlj
/ /

oi â i i&a

"Sana ganimetler hakknda soruyorlar. De ki: «Ganimetler,

Allah'a ve Resûlune aittir. O hâlde, eer müminler iseniz

’ Nehhâs (sh. 451).

' Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 984) ve Buhâri (4882, 6445).

3 Taberânî (3892). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâd'de (2/118) der ki: "Ravileri Sâhîh’ ir\

ravilerdir."

4 Taberânî (4824). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid 'de (2/118) der ki: "Ravileri Sahh'in

ravilerdir."



18 3 Enfâl Sûresi

AUah'a kar gelmekten saknn, aranz düzeltin, Allah ve

Resûlüne itaat edin.»" (En/âl Sur. )

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Cerîr ve bn Merdûye, Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan

bildirir: Bedir savanda kardeim Umeyr öldürüldü. Ben de müriklerden

Saîd b. el-Âs’ öldürdüm ve Zül-Kuteyfe denilen klcn aldm. Bu klçla birlikte

Hz. Peygamberce Maiitu aleyhi «nN gittiimde bana: "Klc götürüp ganimet

mallarnn içine koy" buyurdu. Klc ganimet mallannn içine koymaya

giderken kardeimin öldürülmesi ve ele geçirdiim bu klcn benden

alnmasndan dolay içimde büyük bir sknt vard. Ancak çok geçmedi Enfâl

Sûresi nazil oldu. Bunun üzerine Resûlullah {saiiaiiahu aleyhi «seiiem) bana: "Git ve o

klcm al" buyurdu .

1

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebû Nuaym, Hilye’de, bn Merdûye, Hâkim ve Beyhakî, Saîd’den bildirir

Bedir savandan sonra Allah Resûlü'ne: "Yâ Resûlallah! Bugün Yüce Allah

müriklerden yana içimi rahatlatt. Onlardan elde ettiim bu klc da bana

ver" dedim. Ancak Allah Resûlü: "Bu klç ne senin ne de benimdir. Onu

ganimet mallannn içine koy" karln verdi. Bunun üzerine klc götürüp

ganimet mallanna koydum. Döndükten sonra içimden: “Belki de bu klç

savata benim kadar sknt çekmemi birine verilecektir" dedim. Böyle

düünürken arkamdan biri (Resûlullah) bana seslendi. “Hakkmda bir eyler

mi nazil oldu?" diye sorduumda: "Bu klc benden istediinde benim

olmad için sana vermedim. Ancak imdi sana baland. Artk enindir,

alabilirsin" karln verdi. Sonrasnda Yüce Allah: "Sana ganimetler

hakknda soruyorlar. De ki: "Ganimetler, Allah'a ve Resûlüne aittir..."'

âyetini indirdi .
3

1 bn Ebî eybe (12/370), Ahmed 3/129 (1556), bn Cerîr (11/16, 17) ve Tahrîcu'l-

Keâfda (2/9) geçtii üzere bn Merdûye. Müsned'in muhakkikleri: "Hasen hadistir"

demilerdir.
1
Enfâl Sur. 1

3 Ahmed 3/117, 118 (1538), Ebû Dâvud (2740), Tirmizî (3079, "sahih"), Nesâî, S. el-

KübrS (11196), bn Cerîr (11/15), bn Ebî Hâtim (5/1650), Ebû Nuaym (8/312), Hâkim

(2/132, "sahih") ve Beyhakî (6/291). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2378).



Ayet: 1 • Ganimetler 19

bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Sa’d b. Ebî Vakkâs'tan bildirir: "Benim

hakkmda ana babaya iyilik, enfal, malda üçtebirlik vasiyet ve içkinin haram

klnmas olmak üzere dört âyet nazil oldu."

Tayâlisî, Buhârî, el-Edebu'l-Müfred'de, Müslim, Nehhâs, Nâsih’de, bn

Merdûye ve Beyhakî, uab’da Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirir: Yüce Allah’n

Kitâb’ndaki dört âyet benim hakkmda nazil olmutur. lki, Muhammed'den

(satiaiiahu alerh rtseilem) aynlmadm sürece annem yememe ve içmemeye yemin

etmiti. Bunun üzerine: "Eer, hakknda hiçbir bilgi sahibi olmadn bir

eyi bana ortak koman için seninle urarlarsa, onlara itaat etme. Fakat

dünyada onlarla iyi geçin..."’ âyeti nazil oldu. kincisi, sava sonrasnda

beendiim bir klc alm ve: "Yâ Resûlallahî Bu klc bana hibe et"

demitim. Bunun üzerine: "Sana ganimetler hakknda soruyorlar. De ki:

"Ganimetler, Allah'a ve Resûlüne aittir..."
2
âyeti nazil oldu. Üçüncüsünde

hasta olmutum. Resûlullah (ssiieiiahu aleyh, «seiien) ziyaretime geldiinde: "Yâ

Resûlallah! Malm taksim etmek istiyorum. Onun için maln yansn vasiyet

edeyim mi?” dedim. Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi yeilim): "Hayr!" karln verdi.

"Üçte birini vasiyet edeyim mi?" diye sorduumda ise sustu ve herhangi bir

cevap vermedi. Bu olaydan sonra da vasiyette üçte birlik oran geçerli oldu.

Dördüncüsü ise Ensâridan bir toplulukla içki içmitim. çlerinden biri sarho

haliyle devenin çene kemiini ald ve bana vurup burnumu krd. Hz.

Peygamber'e (sdialbhu aleyhi veseiiem) gelip durumu bildirdiimde içkiyi yasaklayan

âyet nazil oldu .
3

Abd b. Humeyd, Nehhâs, Ebu’-eyh ve bn Merdûye, Sa'd’dan bildirir:

Resûlullah (ssiieiiehu aleyhi «seiiem) sava sonras çok miktarda ganimet elde etti.

Ganimet mallan içinde gördüüm bir klc alp Allah Resûlü'ne geldim ve:

"Savata neler yaptm gördün. Onun için bu klc bana hediye olarak ver"

dedim. Ancak Allah Resûlü (saiBiiahu Bleyh veseiien»): "O kla nereden aldysan geri

yerine koy" karln verdi. Bu sözü üzerine klc ganimet mallarna koymak

üzere geri döndüm. Ancak tam koymak üzereyken nefsim bana izin vermedi

ve bir daha dönüp: "Bu klc bana ver" dedim. Allah Resûlü bu defa daha

yüksek bir sesle: "O kla nereden aldysan geri yerine koy" karln verdi.

’ Lokman Sur. 15
5
Enfâl Sur. 1

J Tayâlisî (205), Buhârî (24), Müslim (1628, 1748) ve Beyhakî (7932).
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Ardndan da: ‘'Sana ganimetler hakknda soruyorlar. De ki: "Ganimetler,

Allah'a ve Resulüne aittir..."
1

âyeti nazil oldu .

2

bn Merdûye, Sa'd'dan bildirir: “Bedir savanda ResûlullahMallahu aleyhi veseM

bana ganimet mallanndan olan bir klc hediye olarak verdi. Ganimet mallan

konusundaki âyet de benim hakkmda nazil oldu.”

Tayâlisî ve Ebû Nuaym, el-Ma'rife ’de Mus’ab b. Sa’d vastasyla Sa'd'dan

bildirir: Bedir savanda müriklerden bir klç ele geçirdim. Sava sonras Hz.

Peygamberie (saiiBiiahu aiayhi vBSBiiem) gelip: “Bu klc bana hediye olarak ver” dedim.

Ancak Allah Resulü (uJUMusMiveteM: "O klc nereden aldysan geri yerine koy
"

karln verdi. Bunun üzerine: "Sana ganimetler hakknda soruyorlar. De

ki: "Ganimetler, Allah'a ve Resulüne aittir..."
3 âyeti nazil oldu.

Abdullah'n (bn Mes'ûd) kraatinde bu âyet: "Jlüty eklindedir.

4

Ahmed, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ebu’-eyh, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî, Sünen ’de Ebû Umâme'den bildirin Ubâde b. es-Sâmit’e Enfâl

Sûresi'ni sorduumda öyle dedi: “Bedir savana katlan bizler hakknda

nazil olmutur. Zira bu sava sonrasnda elde edilen ganimet konusunda

çekimi ve kötü tavrlar sergilemitik. Bunun üzerine Yüce Allah ganimetin

tasarrufunu elimizden alp Hz. Peygamber’e (seiiaiiahu aleyhi verdi. Allah

Resulü de ganimeti Müslümanlar arasnda eit bir ekilde paylatrd.”5

Saîd b. Mansûr, Ahmed, bnuTMünzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Ebu'-

eyh, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen ’de Ubâde b. es-Sâmit'ten

bildirir: Resûlullah'ia (ssiiBliahj aleyhi maileni) çklan Bedir savana ben de katldm.

Müriklerle karlatmzda Yüce Allah'n da inayetiyle onlar hezimete

urattk. Sava sonras Müslümanlardan bir grup kaçan müriklerin peine

dütü ve yakaladklann öldürmeye balad. Bir grup sava meydannda kalp

’ Enfâl Sur. 1

1 Nehhâs (sh. 454).

} Enfâl Sur. 1

1 Tayâlisî (205). Muhakkik: "Sahih hadistir. Abdullah b. Mes'ûd'un bu kraati ise âz
bir kraattir" demitir.

4 Ahmed 37/414, 415 (22753), bn Cerîr (11/14, 15), Târih (2/458), Hâkim (2/136),

Tahricu Ahâdîsi’l-Keâfda (2/10) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (6/292, 315, 9/57).

Müsned’in muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
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ganimetleri toplamaya koyuldu. Bir grup da herhangi bir zarar gelmesin diye

Resulullah'n (»iaiiahu Bieyfc vBtsUem) etrafnda kalp onu korudular. Akam vakti

olunca da bütün Müslümanlar bir arada topland. Ganimeti toplayanlar:

“Ganimetleri biz toplayp bir araya getirdik onun için bunlarda bizden baka

kimselerin hakk yok” dediler. Kaçan müriklerin peine düenler de:

“«Ganimetler» üzerinde sizin bizden daha fazla hakknz yok! Zira dümanlara

ganimetleri braktran ve onlan hezimete uratanlar bizdik” karln
verdiler. Resûlullah' Miaiiahu aleyhi vesellem) koruyan grup ise: “Ganimetler üzerinde

sizin bizden daha fazla hakknz yok! Zira dümandan yana herhangi bir zarar

gelmesin diye Resûlullah' {sallslBhu aleyhi vesellem) koruyan ve Ganimetlerle bu

nedenle lgilenmeyenler bizdik” dediler. Bunun üzerine: "Sana ganimetler

hakknda soruyorlar. De ki: Ganimetler, Allah'a ve Resûlüne aittir. O hâlde,

eer müminler iseniz Allah'a kar gelmekten saknn, aranz düzeltin,

Allah ve Resûlüne itaat edin"
1

âyeti nazil oldu. Bu âyetin ardndan Resûlullah

(sBiiaiiehu siayhi vesaiiam) ganimetleri Müslümanlarn arasnda eit bir ekilde

paylatrd. Resûlullah {»iibIIiIhj Beyh vueiier) düman topraklannda savap ganimet

elde ettii zaman bunun dörtte birini orada iken datrd. Savaa çkanlarla

birlikte dier Müslümanlann yanna döndüü zaman da kalan ganimetlerin

üçte birini datrd. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) ganimet peine dümekten

holanmaz ve:
"
Maddi durumu iyi Müslümanlar ganimetten aldklarn

durumu iyi olmayan Müslümanlara versinler" buyururdu.
2

shâk b. Râhuye, Müsned’de, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Ebû Eyyûb el-

Ensârî’den bildirin Resûlullah Miaiiahu aleyhi veseiM bir birlik gönderip de Allah'n

inayetiyle zafer kazanp dümanlar hezimete urattklarnda ganimet olarak

kim bir ey getirirse Resûlullah (sBiiBiiBhuaiByhivBSBMhums’tan (bete birinden) ona

hediye olarak bir eyler verirdi. Yine böylesi bir birlik göndermiti. Sava

meydanndaki ganimetleri brakp dümanla çarpan, onlardan öldürüp

esirler alan grup geri döndüünde ganimetin datldn ve kendilerine bir

ey kalmadn gördüler. "Yâ Resûlallah! Bazlarmz dümanla birebir

çarpp onlan öldürürken ve esir alrken neden çarpmaya bizzat katlmayan

kiilere ganimeti verdin?” dediklerinde Allah Resulü susup herhangi bir cevap

’ EnfâJ Sur. 1

1
Saîd b. Mansûr [Tef$îr, 982), Ahmed 37/421 (22762), bn Ebî Hatim (5/1653, 1654). bn

Hibbân (4855), Hâkim (2/135, 136, "sahih") ve Beyhakî (6/292, 9/57). Müsned' in

muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demitir. Lafz Ahmed ile ibn Ebî Hâtim'indir.
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vermedi. Bunun üzerine: "Sana ganimetler hakknda soruyorlar. De ki:

"Ganimetler, Allah'a ve Resûlüne aittir. O hâlde, eer müminler iseniz

Allah'a kar gelmekten saknn, aranz düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat

edin
"

1

âyeti nazil oldu. Bu âyetin nûzülunden sonra Resûlullah (salleDahu eieyhî veseiiem)

ganimetten pay alanlar çard ve: "Ganimetten aldklarnz geri getirin ve

tekrar aranzda eit bir ekilde paylan. Zira Yüce Allah'n size emri böyledir"

buyurdu. Ganimeti alanlar "Ama aldklanmz harcayp yedik” dediklerinde,

Allah Resulü ganimetten pay alamayanlara: "Karln Allah'tan isteyin"

buyurdu .

1

bn Cerîr ve bn Merdûye’nin, Amr b. uayb'dan, onun babasndan, onun

da dedesinden naklen bildirdiine göre Bedir savanda Müslümanlar elde

edilen ganimetler konusunu Hz. Peygamber’e (sadalbiu aleyh mcibni sorduklarnda:

"Sana ganimetler hakknda soruyorlar. De ki: "Ganimetler, Allah'a ve

Resûlüne aittir. O hâlde, eer müminler iseniz Allah'a kar gelmekten

saknn, aranz düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin
" 3 âyeti nazil oldu .

4

bn Cerîr ve bn Merdûye, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o da

dedesinden naklen bildirir. "Sana ganimetler hakknda soruyorlar. De ki:

"Ganimetler, Allah'a ve Resûlüne aittir..."
5 âyeti nazil olduktan sonra Hz.

Peygamber (saMaln aleyhi YtMiiem) taksimat öncesi ganimetten kimselere hediye

olarak bir ey vermedi. Verdiklerini de humsun içinden sayd.

bn Merdûye, Habîb b. Mesleme el-Fihrî'den bildirir: "Resûlullah (uIUMm aleyhi

nseiiem) ganimetten humsu ayrdktan sonra kalan mallann üçte birini nefl

(hediye) olarak datrd.”

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Hibbân,

Ebu'-eyh, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, DelâiYde bn Abbâs’tan bildirir:

Bedir sava srasnda Resûlullah Msiiahu aleyhi »seHemi: "Birini öldüren kiiye

(ganimetten) u u vardr. Birini esir alan kiiye de u u vardr" buyurdu.

Sava srasnda ihtiyarlar sancan yannda kalrken bu sözü duyan gençler

1

Enfâl Sur. 1

1
Metâlibu'l-Âliye'de (3988) geçtii üzerte shâk b. Râhuyeh.

3 Enfâl Sur. 1

4 bn Cerîr (11/20).

* Enfâl Sur. 1
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mürikleri öldürmeye ve ganimet elde etmeye kotular. Sonrasnda ihtiyar

olanlar gençlere: "Elde ettiklerinize bizi de ortak edin. Zira biz sizin arkanz

kolladk ve hezimete uramanz durumunda bize snacaktnz" dediler. Bu

konuda çekiip Hz. Peygamber'e (ulallJu aleyhi vejellem) bavurduklannda: “Sana

ganimetler hakknda soruyorlar. De ki: "Ganimetler, Allah'a ve Resulüne

aittir ..."
1

âyeti nazil oldu. Bunun üzerine Hz. Peygamber MaUehu niayti vnltan)

ganimeti aralarnda eit bir ekilde paylatrd.
3

Abdurrezzâk, Musannefte, Abd b. Humeyd, bn Merdûye ve bn Asâkir,

bn Abbâs'tan bildirin Bedir sava srasnda Resûlullah isaiiBUshu bMi mâimi:

"Birini öldürecek kiiye (ganimetten) u u vardr. Birini esir alacak kiiye de

u u vardr" buyurdu. Ebu'l-Yeser b. Amr el-Ensâri yannda iki esirle geldi ve:

"Yâ Resûlallah! Esir getirmemiz durumunda bizlere bir söz vermitin" dedi.

Bunu duyan Sa’d b. Ubâde kalkp: "Yâ Resûlallah! ayet ganimetleri bu

ekilde onlara verirsen dier ashabna bir ey kalmaz. Bizi de bu ekilde esir

almaktan alkoyan ne bunlardan yüz çevirmemiz, ne de dümandan

korkumuzdur. Ancak mürikler arkadan gelip sana zarar vermesinler diye,

seni onlardan korumak için yannda kaldk" dedi. Bu konuda ashâb aralannda

çekiince: "Sana ganimetler hakknda soruyorlar. De k: "Ganimetler,

Allah'a ve Resûlüne aittir...'
3 âyeti nazil oldu.

Abdullah'n örencileri bu âyeti: " i iyS* <L jû^ j£ Jl& J&JLî

oj Uj (Sana ganimetleri soruyorlar. De ki: "Ganimetler

Allah’a ve Resûlüne aittir. Alllah'tan korkun ve çekitiiniz konularda

anlan... )" lafzyla okurlard.

Bu âyetin nüzulünden sonra elde edilen tüm ganimetler Resûlullah'a

(mIIbIIbKu aleyhi vesEienî teslim edildi. Yine bu konuda: "Eer Allah'a ve hakk batldan

ayran o günde, iki topluluun karlat günde kulumuza indirdiimize

inanyorsanz, bilin ki, ele geçirdiiniz ganimetin bete biri Allah'n,

' Enfâl Sur. 1

1 bn Ebî Seybe (14/356), Ebû Dâvud (2737-2739), Nesâî. S. el-Kübrâ (11197), bn Cerîr

(11/12, 13), bnu'I-Münzir, el-Evsat (11/146), bn Hibbân (5093), Hâkim (2/131, 132, 221,

222, 326, 327, "sahih"), Talîku’i-Ta'lîk'de (4/215) geçtifci üzere bn Merdûye ve Beyhakî,

Delâil (3/135, 136). Sahih hadistir (bakn: Elbânî, Sahih Sünen EM Dâvud, 2376, 2377).

5 Enfâl Sur. 1
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Peygamberin ve yaknlarnn, yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr.

Allah her eye Kadir'dir
" 1

âyeti nazil oldu.

2

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Resûlullah Maiiahu aJerhi mdM bir müfreze

gönderdi. Askerlerden zayf olanlar askeri karargâhta beklerken dierleri

bizzat çarpmaya katldlar ve ganimet elde ettiler. Resûlullah (uMahusfeyJivnellem)

elde edilen ganimeti tümü arasnda paylatrnca, bizzat çarpanlar. "Bizzat

çarpmaya katlmayp karargâhta bekleyenler ganimeti bizimle mi

paylaacaklar!" dediler. Allah Resûlü (»iiihu aleyhi nuikm): "Size yardm edilmesi

aranzdaki zayflardan dolay deil midir?" karln verdi. Sonrasnda: "Sana

ganimetler hakknda soruyorlar. De k: "Ganimetler, Allah'a ve Resûlüne

aittir...
mi

âyeti nazil oldu.

bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirir: Resûlullah (saflailain. aleyhi nmtm) Bedir sava

sonras Medine'ye döndüünde Enfâl Sûresi nazil oldu ve Yüce Allah, Bedir

savanda elde edilen ganimetleri paylatrma konusunda Resûlullah'a (saiiaiiahu

aleyhi «tüllüm) sitem etti. Zira Resûlullah Utfiiihu sieyti vu4M, Bedir savanda elde

edilen ganimetleri ashab arasnda herkesin ihtiyacna göre paylatrmt.

Ashâb da ganimetlerin paylatnlmas konusunda aralarnda çekimilerdi.

Yüce Allah: "Sana ganimetler hakknda soruyorlar. De ki: "Ganimetler,

Allah'a ve Resûlüne aittir. O hâlde, eer müminler iseniz Allah'a kar

gelmekten saknn, aranz düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin
"4 buyurup

ganimetleri Resûlullah'a (safaiisfa deyh renfem) devredince, Allah Resûlü bunu

Müslümanlar arasnda eit bir ekilde paylatrd. Bu ekilde de Allah’a kar

gelmekten saknp O'na ve Resûlüne itaat edildi. Müslümanlann da aras

düzeltildi.

bn Cerîr, Mücâhid'den bildirir: Müslümanlar ganimetin bete dördünün

datlmasndan sonra geriye kalan bete birlik (hums) ksmn ne olacan

sorunca: "Sana ganimetler hakknda soruyorlar. De ki: "Ganimetler, Allah'a

ve Resûlüne aittir..."
5 âyeti nazil oldu.’

1

Enfâl Sur. 41
1 Abdurrezzâk (9483) ve bn Asâkir (20/250).

3 Enfâl Sur. 1

4
Enfâl Sur. 1

3 Enfâl Sur. 1
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Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre krime: "Sana ganimetler hakknda

soruyorlar. De ki: "Ganimetler, Allah'a ve Resulüne aittir ..."
3

âyetini

açklarken: "Bu olay Bedir sava srasnda oldu" demitir.

Nehhâs, Nâsih’âe Saîd b. Cübeyr’den bildirir: Sa'd ile Ensâr'dan bir adam

sava sonras ganimet aramak üzere çktklannda atlm bir klç buldular.

Her ikisi de klc almak için davrand. Sa'd: "Klç benim!” derken, Ensârl olan

kii de: "Klç benim!” diyordu. Sa’d: "Resûlullah’a (saliaUshu aleyhi »eseilem) gidene

kadar klc sana vermem!” karln verince birlikte Allah Resûlü'ne gittiler

ve olay ona anlattlar. Resûlullah (saiiaiuu aleyhi «seiiBm): "Ey Sa'd, bu klç ne senin

ne de Ensarl olanmdtr! Bu klç benimdir!" buyurdu. Bunun üzerine: "Sana

ganimetler hakknda soruyorlar. De ki: "Ganimetler, Allah'a ve Resulüne

aittir. O hâlde, eer müminler iseniz Allah'a kar gelmekten saknn,

aranz düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin”3 âyeti nazil oldu. Bu âyetle

klcn Resûlullah'a (sbIIbIIbIuj aleyhi vEseiiem) teslim edilmesi emredildi. Ancak bu âyetin

hükmü de daha sonra nazil olan: "Eer Allah'a ve hakk batldan ayran o

günde, iki topluluun karlat günde kulumuza indirdiimize

inanyorsanz, bilin ki, ele geçirdiiniz ganimetin bete biri Allah’n,

Peygamber'in ve yaknlarnn, yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr.

Allah her eye Kadiridir
"4 âyetiyle neshedildi .

5

Mâlik, ibn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve Nehhâs, Nâsih’de bn Ömer'den

bildirin "Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi vesellgm), Necd taraflarna bir birlik gönderdi. Bu

birlik ganimet olarak çok sayda deve elde etti. Bu develer datlnca her

birinin payna oniki tane deve dütü. Bu pay dnda nefl (hediye) olarak da

her birine birer deve verdi .”6

bn Asâkir, Mekhûl vastasyla Haccâc b. Süheyl en-Nasri'den (ki sahabe

olduu söylenir) bildirin Bedir sava srasnda Müslümanlardan bazlar

bizzat çarprken bazlar Resûlullah'n (nHaiiahu feyhi melian) yannda kaldlar. Bizzat

’ bn Cerir (11/10).
1

Enfâl Sur. 1

J Enfâl Sur. 1

1 Enfâl Sur. 41

s Nehhâs (sh. 455, 456).
4 Mâlik (2/450), bn Ebî eybe (14/456), Buhâri (3134, 4338), Müslim (1749) ve Nehhâs

(sh. 457).
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çarpanlar öldürdükleri kiilerin silah ve eyalan ile geri döndüklerinde

toplanan ganimet onlar arasnda paylatnld. Resûlullah'n (nMithu aleyhi «dEm)

yannda duranlara ise ganimetten bir ey verilmedi. Bizzat savamayan ve

ganimetten pay almayanlar dierlerine: “Ganimetten bize de pay verin"

dediklerinde, bizzat savap ganimetten pay alanlar onlara bir ey vermeye

yanamad. Bu konuda da aralannda çekiince Yüce Allah: "Sana ganimetler

hakknda soruyorlar. De ki: "Ganimetler, Allah'a ve Resulüne aittir. O hâlde,

eer müminler iseniz Allah'a kar gelmekten saknn, aranz düzeltin,

Allah ve Resûlüne itaat edin'” âyetini indirdi. Burada arann düzeltilmesi

ganimet alanlann aldklarn Resülullah'a {saiiaiiahu aleyh, veseiiem) geri vermeleriyle

oldu.*

bn Cerir, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hatim, Ibn Merdûye ve Beyhakî, Sünni'de

bildirdiine göre bn Abbâs: "Sana ganimetler hakknda soruyorlar. De ki:

"Ganimetler, Allah'a ve Resûlüne aittir..."
3 âyetini açklarken öyle demitin

Âyette zikredilen “Enfâl” ifadesinden kast ganimettir. Önceleri elde edilen

ganimetin tümü Resûlullah'n (uiiaitehu eieyhî «sefan) tasarrufunda idi. Ganimet elde

edildii zaman bir ine veya bir iplik olsa dahi kimse kendi için bir ey
alamazd. Alan da hrsz ve hain saylrd. Müslümanlar Resûlullah'n (saiisiiahu aleyhi

«selleri) ganimetten kendilerine bir eyler vermesini istediklerinde Yüce Allah:

"Sana ganimetler hakknda soruyorlar. De ki: "Ganimetler, Allah'a ve

Resûlüne aittir. O hâlde, eer müminler iseniz Allah'a kar gelmekten

saknn, aranz düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin
"4

âyetini indirdi.

Burada Yüce Allah, ganimeti Resûlüne has kldn ve kimsenin onda bir

hakk olmadn bildirdi. Daha sonra: "Eer Allah'a ve hakk batldan ayran

o günde, iki topluluun karlat günde kulumuza indirdiimize

inanyorsanz, bilin ki, ele geçirdiiniz ganimetin bete biri Allah'n,

Peygamber'in ve yaknlarnn, yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr.

Allah her eye Kadir dir
" 5 âyeti nazil oldu. Bu âyetle ganimetin bete biri

Resûlullah'n (saiiaiiahu aiey+ «seiiem), yaknlanmn, yetimlerin, dükünlerin ve Allah

yolunda yolculua çkanlann hakk olarak belirlendi. Kalan bete dörtlük

’ Enfâl Sur. 1

' bn Asâkir (12/98).

3 Enfâl Sur. 1

4 Enfâl Sur. 1

5 Enfâl Sur. 41
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ksm da biri at, biri de kendisi için olacak ekilde süvariye iki hisse, yaya

olana da bir hisse olarak Müslümanlarn arasnda paylatnlmaya baland.'

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sana

ganimetler hakknda soruyorlar. De ki: "Ganimetler, Allah'a ve Resulüne

aittir ..."
2

âyetini açklarken öyle demitir: Âyette zikredilen "Enfâl”

ifadesinden kast ganimettir. Ancak bu âyetin hükmü daha sonra nazil olan:

"Eer Allah'a ve hakk batldan ayran o günde, iki topluluun karlat
günde kulumuza indirdiimize inanyorsanz, bilin ki, ele geçirdiiniz

ganimetin bete biri Allah'n, Peygamber'in ve yaknlarnn, yetimlerin,

dükünlerin ve yolcularndr. Allah her eye Kadir'dir
"3

âyeti ile

neshedilmitir.
4

Mâlik, bn Ebîeybe, Ebû Ubeyd, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hatim, Nehhâs, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Kâsm b.

Muhammed'den bildirir: Adamn birini bn Abbâs’a "Enfâl" konusunu

sorarken iittim. bn Abbâs: "Dümandan elde edilen atlar enfaldandr,

öldürülen düman askerinin eyalar da enfaldendir" dedi. Adam ayn soruyu

bir daha sorunca bn Abbâs ayn cevab verdi. Adam: "Yüce Allah'n Kitab'da

zikrettii "Enfâl" ne anlama geliyor?" diye sordu. Sonrasnda sorusunda o

kadar srar etti ki bn Abbâs rahatsz olmaya balad. Sonrasnda adam için:

"Bu adam, Ömer tarafndan dövülen Sabî'e benziyor" dedi.

Baka bir lafzda ise ibn Abbâs: “Sana, Ömer'in Sabî el-râkî'ye yaptn
yapacak biri lazm!" demitir. Zira Ömer ayn ekilde davranan Sabî el-

râkî’yi dövmü, Sabî'in kanlar ayaklarna kadar inmiti .

5

bn Cerir ile bnu'l-Münzir, bn Abbâs'tan bildirin "Âyette zikredilen enfal,

ganimet anlamndadr. Âyette arann bulunmas emredilmi, güçlü olan

kiinin elde ettii ganimetten zayf olana vermesi söylenmitir."6

’ bn Cerir (11/19, 20), bn Ebî Hatim (5/1653) ve Beyhakî (6/293).

1
Enfâl Sur. 1

J Enfâl Sur. 41
4 Ebû Ubeyd, Nâsih (sh. 31 1, 312).

5 Mâlik (2/455), bn Ebî cybc (12/427), Ebû Ubeyd, Emval (760, 761), bn Cerir (11/8,

9), bn Ebî Hatim (5/1651) ve Nehhâs, Nâsih (sh. 456, 457).
6 bn Cerir (11/6).



28
-H Etfâl Sûresi Ü-

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Cerîr, Nehhâs ve Ebu’-

eyh'in bildirdiine göre Atâ: “jlA&ll dîyU"

1

buyruunu açklarken öyle

demitir: "Burada zikredilen enfâl, müriklerle sava yaplmadan ele geçirilen

köle, binek ve eya gibi eylerdir. Bunlar Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesailem)

aittir ve bunlarla dilediini yapar/’
1

bn Ebt eybe, bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Muhammed b. Amr’dan bildirir:

Satd b. el-Müseyyeb'e haber gönderip enfâl konusu sorduk. Saîd: "Bana enfâl

konusunu soruyorsunuz, ancak Resûlullah'n (sBiaifehu aleyhi vsseiism) vefatndan sonra

artk nefl diye bir ey yoktur” karln verdi .
3

Abdurrezzâk, Musannefte bnu’l-Müseyyeb’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber {sallallahu aleyhi vesellem) ancak ganimetin bete birinden nefl verirdi .
4

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe ve Abd b. Humeyd, bnu’l-Müseyyeb’den

bildirir: "Ashab ancak ganimetin bete birinden (humsundan) nefl

verirlerdi."
5

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre bnu'l-Müseyyeb: "Müslümanlann elde

ettikleri ganimetlerden nefl olarak ancak bete birin bete birinden (humsun

humsundan) verilebilir" demitir.

6

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre valilerden biri ganimetin bete birini

henüz ayrmadan Enes’e nefl vermek isteyince Enes bete bir ayrlmadan

bunu almay kabul etmemitir.

7

bn Cerîr, Dahhâk’tan bildirir: Bu âyet bn Mes’ûd’un kraatinde " dfijîLj

Jli/)l" eklindedir.

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Süddî: "Sana ganimetler hakknda

soruyorlar. De ki: "Ganimetler, Allah'a ve Resûlüne aittir../'
8 buyruunu

1

Enfâl Sur. 1

1 bn Ebî eybe (12/426), bn Cerîr (11/7, 9) ve Nehhâs (sh. 457, 458).

3 bn Ebî eybe (14/457, 458) ve bn Cerîr (11/24).

4 Abdurrezzâk (9344).

> Abdurrezzâk (9342) ve bn Ebî eybe (12/428).

6 Abdurrezzâk (9341).

7 Abdurrezzâk (9343).
8
Enfâl Sur. 1
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açklarken öyle demitir: "Fey' at sürülüp çaba sarfedilmeden müriklerden

elde edilen ganimetlerdir ki bunlarn tasarrufu sadece Hz. Peygamber’e

(sallallahu aleyhi vasellem) aittir.”

bn Ebî ey be, Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre a'bî:

"Sana ganimetler hakknda soruyorlar..."
1 buyruunu açklarken: “Buradaki

enfal'den kast, savaa çkan birliklerin dümandan elde ettikleridir”

demitir.

2

bn Ebî eybe, bn Cerîr, Nehhâs, Nâsih’de ve Ebu’-eyh'in bildirdiine

göre Mücâhid ile klime öyle demilerdir: Önceleri ganimet Allah'n ve

Resulünün idi. Ancak hums hakkndaki: "Eer Allah'a ve hakk batldan

ayran o günde, iki topluluun karlat günde kulumuza indirdiimize

inanyorsanz, bilin ki, ele geçirdiiniz ganimetin bete biri Allah'n,

Peygamber'in ve yaknlarnn, yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr.

Allah her eye Kadir'dir
"3 âyetle ganimet konusundaki hüküm deiti .

4

Abd b. Humeyd ile bn Cerîr, A'me'ten bildirir: Abdullah'n örencileri bu

âyeti: “Ju&l lafzyla okurlard.

5

bn Ebî eybe, Buhârî, el-Edebu ’l-Müfred’de, bn Merdûye ve Beyhakî,

uab 'da bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah'a kar gelmekten saknn,

aranz düzeltin. .."fi buyruunu açklarken öyle demitir: “Bu âyet,

ganimetlerin paylam konusunda çekien Müslümanlar için Allah'a kar

gelmekten saknmalar ve aralarn düzeltmeleri konusunda bir uyandr.”7

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Aranz

düzeltin..."
8 buyruunu açklarken: “Birbirinize sövmeyin, anlamndadr”

demitir.

1

1

Enfâl Sur. 1

1 bn Ebî eybe (12/427) ve bn Ebî Hâtim (5/1653).

3 Enfâl Sur, 41
4 bn Ebî eybe (12/426), bn Cerîr (11/21) ve Nehhâs (452, 453).

5 bn Cerîr (11/19).
6
Enfâl Sur. 1

7 bn Ebî eybe (13/371), Buhârî (392) ve Beyhakî (11084). Sahih hadistir (Elbânî, Sahîh

Edebi’l-Müfred, 304).
8
Enfâl Sur. 1
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fbn Ebî Hatim, MekhGl’den bildirir: “Aray düzeltme, datlan ganimetin

tekrar toplanmas ve bizzat savap ganimeti elde edenler ile Resûlullah’n

(saliallahu aleyhi vEsellem)yannda duranlar arasnda paylalmas yoluyla olmutur." 2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ati: "...Allah ve Resulüne itaat edin
" 3

buyruunu açklarken: “Resule itaat. Sünnet ile Kitab’a itaatle olur"

demitir.

4

Ebû Ya'lâ, Ebu'-eyh ve Hâkim, Enes'ten bildirir: Resûlullah (saiiaiahu aleyhi

vesEiem) ile birlikte otururken bir ara ön dileri görünecek kadar güldüünü

gördük. Ömer. “Yâ Resûlallah! Neden güldün?" diye sorunca, Resûlullah

(saiiaiishu aleyhi veseiM öyle karlk verdi: "Ümmetimden iki kii zzetin Rabbi olan

Allah'n huzurunda diz çöktüler. Sonra biri: «Rabbim! Bu kardeim bana

hakszlk etti. Hakkm ondan al» dedi. Yüce Allah: «Kardeine hakkn ver!»

buyurunca, hak yiyen kii: «Rabbim! Ona vermek için iyiliklerimden bir ey

kalmad» karln verdi. Hakk yenen kii de: «O zaman alacam kadaryla

benim günahlarmdan yüklensin» dedi." Sonrasnda Resûlullah (sallailahu aleyhi vesehem)

alamaya balad ve öyle devam etti: "O gün öyle bir gün ki insanlar

günahlarn kendileri yerine yüklenecek birilerine ihtiyaç duyarlar. Sonra Yüce

Allah hakkn isteyen adama: «Ban kaldrp Cennet bahçelerine bak» buyurur.

Adam ban kaldrp baknca: «Rabbim ! Gümüten ehirler, incilerle süslenmi

altndan saraylar görüyorum. Bunlar hangi peygamber için? Hangi sddîk için?

Hangi ehit için?» diye sordu. Yüce Allah: «Bunlar ücretini veren kiinindir»

karln verdi. Adam: «Rabbim! Söylei bir ücrete kim sahip olabilir ki?»

deyince, Yüce Allah: «Sen olabilirsin» buyurdu. Adam: «Nasl olabilirim?»

diye sorunca, Yüce Allah: «Kardeini affetmekle » karln verdi. Adam

:

«Rabbim! Onu afettim» deyince de Yüce Allah: «O zaman kardeinin elinden

tut ve onu Cennete sok» buyurdu." Sonrasnda Resûlullah (nilaliahu aleyhi vesetiem]

öyle buyurdu: "Allah'a kar gelmekten saknn ve aranz düzeltin. Yüce

Allah da kyamet gününde müminlerin arasm düzeltecektir.
"5

’ bn Cerîr (11/26) ve bn Ebl Hatim (5/1654).

1 bn Ebî Hatim (5/1654).

3 Enfâl Sur. 1

4 bn Ebî Hatim (5/1654).

5 bn Kesir, Tefstr (3/550/ 551) ile Metâlibu'i-Âliye'de (5159) geçtii üzere Ebû Ya'lâ ve

Hâkim (4/576). bn Hacer, Metalib'de: "Çok zayftr" demitir.
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bn Ebî Hâtim, Ali b. Ebî Tâlib'in kzkardei Ümmü Hâni'den bildirin Hz.

Peygamber (niialBhu aie^ vaseiiam): "Kyamet gününde Ulu ve Yüce Allah gelmi

geçmi tüm insanlar tek bir alanda toplar. Bu kalabaln nereden balayp

nerede bittiini kim bilebilir?" buyurunca: "Allah ve Resulü bilir" dedim. Allah

Resûlü(»a8BBhu aleyhi mailem) öyle devam etti: "Sonrasnda Arn altnda biri: «Et

tevhid ahalisi!» diye seslenir. Bunu duyan tüm insanlar balarm kaldrp sese

doru bakacaklar. Sonra bir daha: «Ey tevhid ahalisi!» diye seslenecek.

lçüncüsünde de: «Yüce Allah sizleri affetti» diyecek. Dünya semasnn

karanlklarnda karlkl haklarm almak için birbirlerine tutunmu bir ekilde

kalktklarnda ayn ses: «Ey tevhid ahalisi! Birbirinizin üzerinde olan

haklarnz affedin, bunun karln size Allah versin» diye seslenecek.
,A

bn Merdûye’nin Enes’ten bildirdiine göre Resulullah (saliiahu aleyhi msiiüm)

öyle buyurmutun "Kyamet gününde herkes topland zaman bir ses: «Ey

tevhid ahalisi! Birbirinizin üzerinde olan haklan affedin, karln ben

vereyim» diye seslenir."

JU^ bli dif-j fil& ISJ ÜJ

<J*j ^Uj} fö\j

Müminler öyle kimselerdir ki, Allah anld zaman kalplen

ürperir. Kendilerine O nun âyetleri okunduunda bu onlann
imanlarn artnr ve ancak Rablerine dayanp güvenirler."

(Enfâl Sup. 2)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: diri"
2 buyruunu:

"Kalpleri ürperir" eklinde açklamtr. 3

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Müminler öyle

kimselerdir ki, Allah anld zaman kalpleri ürperir..."
4
âyetini açklarken

öyle demitir: Münafklar herhangi bir farz eda ederken içlerinden Allah'

anmazlar. Allah’n hiçbir âyetine iman etmezler. Allah'a tevekkül etmezler.

’ bn Ebî Hâtûn (9/3049).

' Enfâl Sur. 2

3 bn Ebî Hatim (5/1655).

4 Enfâl Sur. 2
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Kimselerin göremeyecei yerlerde namaz klmazlar, mallarnn zekatlarn

vermezler. te Yüce Allah bunlarn mümin olmadn bildirmi ve mümin

olanlan da: “Müminler öyle kimselerdir ki, Allah anld zaman kalpleri

ürperir. Kendilerine O'nun âyetleri okunduunda bu onlarn imanlarn

artrr ve ancak Rablerine dayanp güvenirler
"

1

eklinde nitelemitir.

1

Hakîm et-Tirmizî, bn Cerîr ve Ebu'-eyh, ehr b. Haveb'den bildirir:

Ümmü'd-Derdâ: "Kalplerin ürpermesi kuru hurma yapraklannn yanmas gibi

bir eydir. Ey Haveb! Sen Allah' annca içinde bir ürperme hissetmiyor

musun?" deyince: "Evet, hissediyorum" karln verdim. Bunun üzerine:

"Böyle bir ürpertiyi hissettiin zamanlarda dua et. Zira böylesi anlarda

yaplan dualar kabul görür" dedi .

3

Hakîm eMirmizî, Sabit el-Bünânrden bildirin Fülan (biri): "Dualanma ne

zaman icabet edildiini bilirim" deyince: "Bunu nereden biliyorsun?” diye

sordular. O da: "ayet bedenimde bir ürperti, kalbimde bir korku olur,

gözlerimden de ya gelirse anlarm ki duama icabet edilecektir" dedi .

4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh ve Beyhakî, uabu'l-îmarida bildirdiine göre Süddî: “Müminler

öyle kimselerdir ki, Allah anld zaman kalpleri ürperir..."3 âyetini

açklarken öyle demitir: Kiinin, zulüm veya günah olan bir eyi yapmak

üzereyken kendisine: "Allah'a kar gelmekten sakn!” denilince bundan

vazgeçmesidir.

6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: “...Onlarn

imanlarn artrr..."7 buyruunu açklarken: "Samimiyetlerini arttnr"

demitir .

8

1

Enfâl Sur. 2
1 bn Cerîr (1 1/27, 28) ve bn Ebî Hâtim (5/1655).

» Hakîm et-Tirmizî (1/379) ve bn Cerîr (11/29).

4 Hakîm et-Tirmizî (1/379).

5 Enfâl Sur. 2
6 bn Cerîr (1 1/29), bn Ebî Hâtim (5/1655) ve Beyhakî (737).

7 Enfâl Sur. 2
8 bn Cerîr (1 1/27, 28) ve bn Ebî Hâtim (5/1656),
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bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Rabî’ b. Enes:

"...Onlarn imanlarn artrr..."
1 buyruunu açklarken: “Hayetleri daha da

artar" demitir.
2

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlarn

imanlarn artrr..." 3 buyruunu açklarken: “man artar ve eksilir. Zira iman

hem söz, hem de amel demektir2
' demitir.

4

Ebu'-eyh, Süfyân b. Uyeyne'den bildirir: Kurîân imann artp

eksilebileceim ifade etmitir. "...Onlarn imanlarn artrr..."5 buyruu

imann artabileceini, "...Onlarn da inkârlarn büsbütün artrr..."
6

buyruu da imann eksilebileceim ifade etmitir.

bn Sa'd'in bildirdiine göre ashâbdan Umeyr b. Habîb b. Hubâe: “man
artar ve eksilir” deyince, kendisine: “Artp eksilmesi nasl olur?" diye soruldu.

Bunun üzerine Umeyr öyle dedi: “Allah' zikredip ona kar gelmekten

sakndmzda imanmz artar. Gaflete düüp Allah’ unuttuumuzda ve

kendimizi kaybettiimizde de imanmz eksilir."
7

Hakîm et-Tirmizî ve Beyhakî, uabu'l-îman’da bildirdiine göre Ömer b. el-

Hattâb: “ayet Ebu Bekr’in iman ile yeryüzündeki dier tüm insanlarn iman

karlkl tartlacak olsa Ebû Bekr’in iman daha ar basard” demitir.®

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’n bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Ancak

Rablerine dayanp güvenirler
*9 buyruunu açklarken: “Allah'tan bakasna

yönelmez ondan bakasndan bir ey beklemezler" demitir .

10

’ Enfâl Sur. 2

' bn Cerîr (11/29, 30) ve bn Ebî Hatim (5/1656).

3 Enfâl Sur. 2

4 bn Ebî Hatim (5/1656).

5 Enfâl Sur. 2
4 TevbeSur. 125
7 bn Sa'd (4/381).

* Hakîm et-Tirmizî (1/280) ve Beyhakî (36).

9 Enfâl Sur. 2
,0 bn Cerîr (1 1/28) ve bn Ebî Hatim (5/1656).
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bn Ebî eybe, Ahmed, Zühd'de, Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî, uabu'l-îman’da bildirdiine göre Saîd b. Ciibeyr: “Allah'a tevekkül

imann badr" demitir .

1

Beyhakî'nn bildirdiine göre bn Abbâs: “Tevekkül imann badr”
demitir .

2

bn Ebî Hâtim'in baka bir kanaldan bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

“Allah’a tevekkül imann yansdr” demitir .

3

üjÜ jUlSîjj U-.J SbUaJl ö ^JÜI

"Onlar namaz dosdoru klan, kendilerine nzk olarak

verdiimiz eylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir."

(Enfâl Sur. 3)

Ebu'-eyh, Hassân b. Atiyye’den bildirir: Allah’n Kitâb'nda iman, hep

amelle balantldr. Zira Yüce Allah önce: "Müminler öyle kimselerdir ki,

Allah anld zaman kalpleri ürperir. Kendilerine O'nun âyetleri

okunduunda bu onlarn imanlarn artrr ve ancak Rablerine dayanp

güvenirler
"4 buyurmu. Sonrasnda ise: "Onlar namaz dosdoru klan,

kendilerine rzk olarak verdiimiz eylerden Allah yolunda harcayan

kimselerdir. te onlar gerçek müminlerdir..."5 buyurarak müminleri amel

etmeye yönlendirmitir.

"te onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katnda
nice dereceler, balanma ve tükenmez bir nzk vardr."

(Lfnl Sur. 4)

’ bn Ebî eybe (13/538), Ahmed (sh. 19), bn Ebî Hâtim (5/1656) ve Beyhakî (1323).
J Beyhakî (1324).

3 bn Ebî Hâtin (5/1656).
4
Enfâl Sur. 2

5 Enfâl Sur. 3, 4
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bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "te onlar

gerçek müminlerdir..."’ buyruunu açklarken: '‘Onlar tamamen küfürden

uzak olmulardr” demitir/

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "te onlar gerçek

müminlerdir ..." 3 buyruunu açklarken: “Onlar samimi olan müminlerdir”

demitir.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde: "te

onlar gerçek müminlerdir..."
4 buyruunu açklarken: “Onlar gerçek iman

haketmi ve Allah da böylesi bir iman onlara vermitir” demitir.5

bn Ebî Hâtim, Yahya b. ed-Durays vastasyla Ebû Sinân'dan bildirir: Amr

b. Murra'ya: "te onlar gerçek müminlerdir ..."
6 buyruu sorulunca öyle

dedi: “Kurîân Araplann diliyle nazil oldu. 8ir toplulukta birçok efendi

olmasna ramen biri için: “Bu gerçek bir efendidir” demen gibi, bir

toplulukla birçok air olmasna ramen biri için: “Bu gerçek bir airdir”

demen gibi bu âyette de gerçek müminden söz edilmektedir.7

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Ravk: "te onlar gerçek

müminlerdir..."
8 buyruunu açklarken öyle demitir: Küfürlerini gizleyip

imanl olduklarn gösteren bir topluluk vard. artlardan dolay imanlarn

bazen gizleyip bazen de aça vuran bir topluluk daha vard. Yüce Allah bu iki

topluluu birbirinden ayrmak için: "Müminler öyle kimselerdir ki, Allah

anld zaman kalpleri ürperir. Kendilerine O'nun âyetleri okunduunda

bu onlarn imanlarn artrr ve ancak Rablerine dayanp güvenirler. Onlar

namaz dosdoru klan, kendilerine rzk olarak verdiimiz eylerden Allah

yolunda harcayan kimselerdir. te onlar gerçek müminlerdir ..."9

’ Enfâl Sur. 4
1 bn Cerîr (11/30, 31) ve bn Ebî Hâtim (5/1657).

3 Enfâl Sur. 4
4 Enfâl Sur. 4
5 bn Cerîr (11/31) ve bn Ebî Hâtim (5/1658).
6
Enfâl Sur. 4

7 bn Ebî Hâtim (5/1658).
8
Enfâl Sur. 4

9 Enfâl Sur. 2^1
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buyurarak gerçek müminler ile küfürlerini gizleyip imanl olduklann gösteren

kiilerin bir olmadn bildirmitir.

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Amr b. Murra: “te onlar gerçek

müminlerdir ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitin “Hepsi mümin olsa da

Yüce Allah bazlann bazlanna üstün klmtr."

Taberânî, Hâris b. Mâlik el-Ensârî’den bildirir: Resûlullah (saiiBiiahu aleyhi vesEiem) ile

karlatmda bana: "Ey Hâris! Bu sabah naslsn?" diye sordu. “Bu sabah

gerçek bir müminim" karln verdim. Bana: "Ne dediine dikkat et! Her

eyin bir hakikati bir gerçei vardr. Senin imannn hakikati nedir?" diye

sorunca: “Nefsimi dünyevi arzulardan uzaklatrdm. Gecelerimi ibadetle

gündüzlerimi oruçla geçirdim. u anda Cennet ahalisinin birbirlerine nasl

baktn, Cehennem ahalisinin de nasl feryat ettiklerini görür gibiyim"

dedim. Bunun üzerine Allah Resulü üç defa: "Ey Hâris! mann hakikatim

bildin. Bu ekilde devam et" buyurdu .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “...Onlar çin Rableri

katnda nice dereceler vardr..."

3

buyruunu açklarken: “Derecelerden kast

fazilet ve rahmettir" demitir/

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Onlar için Rableri katnda nice dereceler vardr..."5 buyruunu

açklarken: “Derecelerden kast dünyada iken yaptklan deerli amellerdir"

demitir .

6

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Onlar

için Rableri katnda nice dereceler vardr..." 7 buyruunu açklarken öyle

demitin “Cennet ahalisi birbirlerinin üzerinde kat kat otururlar. Üstte olan

1

Enfâl Sur. 4
1 Taberânî (3367).

3 Enfâl Sur. 4

4 bn Ebî Hatim (5/1658).

5 Enfâl Sur. 4
6 bn Cerir (1 1/31) ve bn Ebî Hâtim (5/1658).

7 Enfâl Sur. 4
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kii altta olana göre içinde bulunduu güzel durumu görür ancak altta olan

kii baka kimselerin ondan üstün olduunu göremez.'”

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Onlar için

Rableri katnda... balanma ve tükenmez bîr rzk vardr ..."
2 buyruunu

açklarken: "Günahlardan uzak durmaya karlk balanma, salih amellere

karlk da bol bol nzk vardr” demitir.
3

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirin Yüce Allah’n:

"...Tükenmez bir rzk vardr..."4 buyurduunu iitirsen bil ki bu nzk

Cennettir .

5

* s * <

"Nasl kî, Rabbin seni hak uruna evinden çkarmt.
Müminlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle isteksizlerdi.

Gerçek apaçk ortaya çktktan sonra, sanki göz göre göre

ölüme sürülüyorlarm gibi seninle o konuda
tartyorlard." (Enfâl Sur. s, e)

bn Cerir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî, DelâiVde Ebû

Eyyûb el-Ensârî'den bildirir: Medine'deyken Resûlullah MUUu aleyh veseiiem), Ebû

Süfyân’n kervannn geldii haberini alnca bize: "Bu kervana çkmaya ne

dersiniz? Belki Yüce Allah bu kervan bize ganimet olarak ihsan eder ve bizi

salim bir ekilde geri döndürür

"

buyurdu. Bu sözü üzerine yola koyulduk. Bir

veya iki gün boyunca yol gittikten sonra Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seiiem)

hazrlanmamz istedi. Hazrlmz yaptmzda üçyüz onüç kii toplandk.

Hazrlandmz Allah Resûlü'ne bildirdiimizde buna çok sevindi. Allah'a

hamdetti ve: "Tâlut'un askerlerinin says da bu kadard" buyurdu. Sonra:

"Mürikler sizin kervan için çktnz haberini ald. Onlarla savamaya ne

dersiniz?" diye sordu. Biz: "Yâ Resûlallah! Vallahi onlarla savaacak güçte

1

ibn Ebî Hâtûn (5/1658).

' EnfâJ Sur. 4

5 bn Ebî Hâtim (5/1658, 1742).

4 Enfâl Sur. 4

5 bn Ebî Hâtim (5/1658).



38
41 Enfâl Sûresi R-

deiliz. Biz sadece kervan için çkmtk" dedik. Bir daha: "Müriklerle

savamaya ne dersiniz
?"

diye sorunca, ayn karl verdik. Mikdâd

oradakilere: “srail oullarnn Musa’ya: «Sen Rabbinle birlikte gidip savan,

biz sîzleri burada bekleyeceiz» demeleri gibi demeyin” karln verince:

"Nasl ki, Rabbin seni hak uruna evinden çkarmt. Müminlerden bir

grup ise bu konuda kesinlikle isteksizlerdi. Gerçek apaçk ortaya çktktan

sonra, sanki göz göre göre ölüme sürülüyoriarm gibi seninle o konuda

tartyorlard. Hani Allah size iki taifeden birini, o sizindir diye vaad

ediyordu. Siz de güçsüz olann sizin olmasn istiyordunuz. Oysa Allah,

sözleriyle hakk meydana çkarmak ve kâfirlerin ardn kesmek istiyordu"'

âyetleri nazil oldu.

Yüce Allah kervan veya müriklerden birini bize vaad edince rahatladk.

Daha sonra müriklerle kar karya geldik ve saflanmz aldk. Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem):

"

Allahm! Bana vaat ettiim senden istiyorum" diye dua etti.

Abdullah b. Revâha: "Yâ Resûlallah! Sana görüümü söylemek istiyorum.

Allah Resulü de elbette ki kendisine görü bildirecek kiiden daha hayrldr.

Ancak Yüce Allah vaat ettii eyi kendisinden istemenden daha yüce ve daha

uludur" deyince, Allah Resûlü: "Ey Revâha'nn olu! Yüce Allah'tan vaat

ettiini isteyeceim, zira Allah vaadinden dönmez" buyurdu. Sonra yerden

ald bir avuç topra müriklere doru savurunca mürikler hezimete

urad. Yüce Allah da bu konuda: "...Attn zaman da sen atmadn, fakat

Allah att ..."
2
âyetini indirdi.

Bu savata müriklerden kimini öldürdük, kimini de esir aldk. Ömer: "Yâ

Resûlallah! Biz sevgi davetçileriyiz. nsanlan esir almann sana yaramadn 1

düünüyorum” deyince, biz Ensâr: "Ömer bize hasedinden dolay bunu

söylüyor" diye düündük. Resûlullah (sattn aleyhi weM uyuduktan sonra kalkt

ve:
"
Bana Ömer'i çarn'' buyurdu. Ömer gelince de ona:

"
Yüce Allah bana.

«Yeryüzünde savarken, düman yere sermeden esir almak hiçbir

1

Enfâl Sur. 5-7

1
Enfâl Sur 17
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peygambere yaramaz. Geçici dünya maln istiyorsunuz, oysa Allah âhireti

kazanmanz ister. Allah Güçlü'dür, Hakim'dir» ayetim indirdi " buyurdu.'

bn Ebî eybe, Musannefte ve bn Merdûye, Muhammed b. Amr b.

Alkame b. Vakkâs el-Leysî'den, o da babasndan, o da dedesinden naklen

bildirin Resûlutlah (uiMiohu aleyhi vadim) Bedirie doru yola çkt. Ravhâ’ya ulat
zaman bir konuma yapp, ashabna: "Bu konudaki görüünüz nedir?" diye

sordu. Ebû Bekn “Yâ Resûlallah! Bize ulaana göre u u yerdeler" dedi.

Sonra bir konuma daha yapt ve bir daha: "Bu konudaki görüünüz nedir?"

diye surdu. Ömer kalkp Ebû Bekr’in dediinin aynsn söyledi. Sonra bir

konuma daha yapt ve yine: "Bu konudaki görüünüz nedir?" diye sordu. Bu

kez Sa'd b. Muâz kalkp öyle dedi: "Yâ Resûlallah! Özellikle bizim

görüümüzü mü örenmek istiyorsun? Sana lütfeden ve kitab indirene

yemin olsun ki daha öncesinde böylesi bir eyi yapm deilim ve bu konuda

herhangi bir bilgim yok. Ancak Yemen taraflanndaki Berkü'l-Gimâd'a kadar

gitsen biz de seninle birlikte oraya kadar geliriz. Mûsa'ya: "Sen ve Rabbin

gidin savan! Biz burada sîzleri bekleyeceiz" diyenler gibi olmayacaz.

Aksine biz: "Sen ve Rabbin gidip savan! Biz de sizinle birlikte savaacaz!"

diyoruz. Ancak sen baka bir ey için yola çkmken Yüce Allah sonradan

sana daha baka bir eyi emretmi olabilir. Sana emrettii yeni eyi yapmaya

bak. Dilediinle ba kur, dilediinle de ban kes. Dilediine düman ol,

dilediinle de ban yap. Mallarmzdan dilediin kadarn al!”

Sa'd'n bu sözleri üzerine de: 'Nasl ki, Rabbin seni hak uruna evinden

çkarmt. Müminlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle isteksizlerdi.

Gerçek apaçk ortaya çktktan sonra, sanki göz göre göre ölüme

sürülüyorlarm gibi seninle o konuda tartyorlard. Hani Allah size iki

taifeden birini, o sîzindir diye vaat ediyordu. Siz de güçsüz olann sizin

olmasn istiyordunuz. Oysa Allah, sözleriyle hakk meydana çkarmak ve

kâfirlerin ardn kesmek istiyordu"
1
âyetleri nazil oldu. Zira Resûlullah (ahiMm

1 bn Cerîr (11/47), bn Ebî Hatim (5/1659-1661), bn Kesîr, Tefsî/de (3/555) geçtii

üzere ibn Merdûye ve Beyhakî, Delâil (3/73). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâid'de (6/74) der ki:

"snad hasendir."
1
Enfâl Sur. 5-7
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aleyhi vEsaiiem) Ebû Süfyân'n kervan için yola çkm ancak yoldayken Yüce Allah

ona sava emrini vermiti.

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: "Nasl ki, Rabbin seni hak uruna

evinden çkarmt. Müminlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle

isteksizlerdi. Gerçek apaçk ortaya çktktan sonra, sanki göz göre göre

ölüme sürülüyoriarm gibi seninle o konuda tartyorlard" 2
âyetlerini

açklarken öyle demitir "Yüce Allah nasl ki hak uruna seni evinden

çkarmsa imdi de hak uruna sava için çkard, anlamndadr. Tarttklar

konudan kast da savatr."3

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh, Suddî’den bildirir: "Nasl ki, Rabbin

seni hak uruna evinden çkarmt ..."4 buyruunda çkarlma Hz.

Peygamber’in (uibiiahu aleyhi veaeiiem) sava için Bedirîe çkarlmasdr.

"...Müminlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle isteksizlerdi”’

buyruunda baz müminlerin müriklerin peine dümede isteksiz olduklar

bildirilmitir. "Gerçek apaçk ortaya çktktan sonra, sanki göz göre göre

ölüme sürülüyoriarm gibi seninle o konuda tartyorlard"6 buyruunda,

sadece Yüce Allah’n emrettii eyi yapmasna ramen mürikler geliyor

denildii zaman sanki bile bile ölüme götürülüyorlarm gibi bazlannn

onunla tartt ifade edilmitir.

7

ibn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir: Bedir sava öncesinde Hz. Peygamber

(saiialish aleyhi vBseiisn) müriklerle karlama konusunu ashabna danp Sa’d b.

Ubâde malum eyleri söyleyince Allah Resûlü Müslümanlarn sava için

silahlann hazrlamalann emretti. Ancak bu emir baz müminlerin pek houna

gitmedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Nasl ki, Rabbin seni hak uruna

evinden çkarmt. Müminlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle

isteksizlerdi. Gerçek apaçk ortaya çktktan sonra, sanki göz göre göre

‘ bn Ebî eybe (1 4/355, 356) ve bn Kesîr, Tefsîfde (3/555) geçtii üzere bn Merduye.
1

Enfâl Sur. 5, 6

} îbn Cerîr (11/34-36) ve bn Ebî Hatim (5/1659).

4 Enfâl Sur. 5

s Enfâl Sur. 5

6
Enfâl Sur. 6

7 bn Cerir (11/34, 37, 39) ve bn Ebî Hatim (5/1659, 1660).
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ölüme sürülüyorlarm gibi seninle o konuda tartyorlard"

1

âyetlerini

indirdi. Tartmalar da müriklerle savamay istememeleri yüzündendi.'

Bezzâr, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve bn Asâkir,

Abdurrahman b. Avf'tan bildirir: Yüce Allah houmuza gitmeyen ve bize zor

gelen baz eyleri emrettiinde haynn da daha hayrlsnn holanmadmz
eyde olduunu da gördük. Peygamberimizle (»isMu aleyhi »eseM birlikte

houmuza gitmese de Mekke'den çkp Harre önlerindeki Sebehe denilen

yere yerletiimizde Yüce Allah bu yerde bize güç ve zafer ihsan etti. Ayn

ekilde: "Nasl ki, Rabbin seni hak uruna evinden çkarmt. Müminlerden

bir grup ise bu konuda kesinlikle isteksizlerdi. Gerçek apaçk ortaya

çktktan sonra, sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarm gibi seninle o

konuda tartyorlard"3 âyetlerinde bahsedildii gibi Bedirie çktmzda
Yüce Allah yine burada bize güç ve zafer ihsan etti. Bu ekilde haynn da daha

hayrlsnn balarda houmuza gitmeyen eyde bulduk.
4

bn Cerîr, Zührî'den bildirir: Resûlullah’n (salbllahu Beyhi veseM ashabndan biri:

"...Sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarm gibi seninle o konuda

tartyorlard"5 buyruunu açklarken bu tartmann kervan için çk
konusunda olduunu söylerdi.

6

Ç £
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"Hani Allah size iki topluluktan birini, o sîzindir diye vaat

ediyordu. Siz de güçsüz olann sizin olmasn istiyordunuz.

Oysa Allah, sözleriyle hakk meydana çkarmak ve kâfirlerin

ardn kesmek stiyordu. Ki günahkârlar istemese de hakk
gerçekletirsin, bâtl da ortadan kaldrsn." (Enfâl Sur. 7. »)

1

Enfâl Sur. S, 6
1 fhn Cerîr (11/17).

3 Enfâl Sur. 5, 6

4 Bezzâr (1038) ve bn Asâkir (36/322).

5 Enfâl Sur. 5, 6
5
îbn Cerîr (11/38).
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Beyhakî, Delâil'de bn ihâb ve Mûsa b. Ukbe’den bildirin Nahle vadisinde

bnu'l-Hadramî'nin öldürülmesinden iki ay sonra Ebû Süfyân b. Harb,

Kurey’e ait bir kervanla am'dan Mekke'ye doru dönüe geçti. Kervanda,

içlerinde Mahreme b. Nevfel ve Amr b. el-Âs’n da bulunduu Kurey'in her

bir ailesinden yetmi binekti vard. am'a ticaret için gitmilerdi ve neredeyse

Mekke’nin tüm mallarn götürmülerdi. Kervan'da bin devenin bulunduu,

Kurey’ten bir ûkiyye ve üstü mal (gümüü) olan her bir kiinin bunu ticaret

için bu kervana verdii söylenir. Sadece Huvaytib b. Abdiluzza'nn bu

kervanda mal yoktu. Bedir savana katlmay da bundan dolaydr.

Bedir sava öncesi Müslümanlarla mürikler arasnda Nahle vadisinde bir

karlama olmu, bu karlamada bnu'l-Hadramî öldürülürken Osmân ile

Hakem esir alnmt. ki ay sonrasnda Resûlullah’a (nMhhu aiBrfri «anlan) Ebû

Süfyân'n kervannn dönüe geçtii söylenince Allah Resulü kervandan

haber getirmek üzere aslen Cüheneli olan anm ogullanndan Adiy b. Ebi'z

Ze'bâ el-Ensâri ile Besbes'i (bn Amr) gönderdi. Adiy ile Besbes yola çkp

sahile yakn bir yerde olan Cüheyne'den bir kabileye geldiler ve kervan ile

Kurey tüccariann sordular. Cüheyneliler kervan hakknda bildiklerini onlara

söyleyince geri dönüp durumu Resûlullah'a MbIMu aleyhi vesrfem) aktardlar.

Resûlullah (uiMahu aleyhi veseiiem) de Müslümanlann hazrlanmalann söyledi ki

aylardan Ramazan’d.

Ebû Süfyân da Resûlullah Uaiiaiiahu aleyhi «asehm) ve ashabndan yana bir korku

içinde Cüheynelilerin yanna ulat. Onlara Muhammed hakknda bir haberleri

olup olmadn sorunca, Adiy ile Besbes'in gelip kervan hakknda bilgi

istediklerini söylediler. Develerini baladklan yerleri de onlara gösterdiler.

Ebû Süfyân: “Develerin dksndan bir eyler getirin" dedi. Getirilen deve

dksn kantnnca hurma çekirdeklerini gördü ve: “Bu Yesrib ahalisinin

hayvanlar için kullandklan yemdir. Gelen iki kii de Muhammed’in gözcüleri

idi" dedi. Ardndan Müslümanlara yakalanmann korku ve endiesi içinde

aceleyle yola koyuldular. Ebû Süfyân, ifâr kabilesinden Damdam b. Amr

adnda bir adam da: “Yola çkn ve kervannz Muhammed ile

arkadalanndan koruyun! Zira kervana el koymak için arkadalann harekete

geçirdi" eklinde bir haberle Kurey'e gönderdi.

Resûlullah’n (taMhu aleyhi «miien) halas Âtike binti Abdilmuttalib, Mekke'de

kardei Abbâs b. Abdilmuttalib'in yannda kalyordu. Bedir sava öncesinden
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ve Damdam'n Mekke’ye geliinden önce bir rüya görüp korktu. Korkunca

ayn gece kardei Abbâs’a gelmesi için haber yollad. Abbâs gelince ona: "Bir

rüya gördüm ve kavminin helak olmasndan korktum” dedi. Abbâs: "Ne

gördün?” diye sorunca da, Âtike: "Bunu bakalarna söylemeyeceine dair

bana söz vermeden sana anlatmam! Çünkü bunu duyacak olurlarsa bize

eziyet eder ve iitmek istemediimiz sözler söylerler” dedi. Abbâs ona bu

yönde söz verince de Âtike öyle anlatt: "Bir yolcu gördüm. Bineinin

üzerinde Mekke’nin en üst tarafndan gelerek avaz çkt kadar: "Ey ihanet

ailesi! ki veya üç gün içinde yola çkn!” diye banyordu. Sonra bineiyle

birlikte Mescid’e girdi. Mescid'in içinde de üç defa bard. Erkeklerden,

kadnlardan ve çocuklardan bazlan korku içinde ona doru yöneldiler. Sonra

yine bineinin üzerindeyken onu Kâbe’nin üzerinde gördüm. Orada yine ayn

ekilde üç defa: "Ey ihanet ailesi! Ey ahlakszlk ailesi! ki veya üç gün içinde

yola çkn!” diye bard. Sonra onun, Ebû Kubeys da üzerinde ayn ekilde:

"Ey ihanet ailesi! Ey ahlakszlk ailesi!” diye bardn iittim ki Mekke

ahalisinden iki da arasnda onu duymayan kalmad. Sonra büyükçe bir

kayay tutup yerinden söktü ve Mekke ahalisinin üzerine frlatt. Kaya büyük

bir gürültüyle gelip dan dibinde parçaland. O kayann parçalannn

Mekke’de girmedii ev kalmad. Kavminin bana bir kötülüün gelmesinden

korktum.”

Âtike'nin bu rüyasnda korkan Abbâs yanndan ayrld. Gece sonuna doru

Abbâs, dostu olan Vetîd b. Utbe b. Rabîa ile karlat. Ona Âtike'nin rüyasn

anlatt ve kimseye söylememesini istedi. Ancak Vetîd bunu babas Utbe'ye

anlatt. Utbe de kardei eybe’ye anlatt. Bu ekilde konu Ebû Cehil b.

Hiâm'n kulana kadar gitti ve Mekke'de yayld. Sabah olunca Abbâs,

Kâbe'yi tavaf için gitti. Orada Ebû Cehil, Utbe b. Rabîa, eybe b. Rabîa,

Ümeyye b. Halef, Zem'a b. el-Esved ve Ebu’l-Bahterî’yi bir grupla konuurken

buldu. Abbâs’ gördüklerinde Ebû Cehil ona: "Ey Ebu’l-Fadl! Tavafn bittiinde

yanmza gel” diye seslendi. Abbâs tavafn bitirince gelip yanlarnda oturdu.

Ebû Cehil ona: "Ey EbuTFadl! Âtike’nin gördüü rüya ne?” diye sordu. Abbâs:

"Rüya filan görmedi” karln verince Ebû Cehil: "Ey Hâim oullar!

Erkeklerinizin yalanlar yetmedi de artk kadnlarnzn yalanlaryla m
karmza çkyorsunuz! Sîzlerle bizler galibiyet için yanan atlar gibiydik.

Ancak atlanmz yan yana gelince: «çimizden bir Peygamber geldi!» dediniz.

Yaknda da: «çimizden bir kadn Peygamber geldi!» demeye balayacaksnz!



44 B Enfâl Sûresi &

Kurey'te, erkekleri ve kadnlar sizden daha yalanc olan baka bir aile

görmedim!” dedi. O gün Abbâs'a ar bir ekilde eziyet ettiler.

Ebû Cehil yine öyle dedi: “Âtike, bir atlnn: «ki veya üç gün çinde

buradan çkn!»» dediini iddia ediyor. Bu üç gün geçince de Kurey onlann

yalanclklann görecektir. Araplar içinde en yalana erkek ve kadnn sizden

olduuna dair bir yaz da yazp Kabe'ye asacaz. Ey Kusay oullan! Kâbe

kapcl, toplantlara ev sahiplii yapma, haclara su datma, sanca

tama, haclara yemek datma iini almanz size yetmedi mi de bize gelip bir

de içinizden bir peygamberin geldiini söylüyorsunuz!” Bunun üzerine Abbâs

ona: “Yeter artk! Yalanclk asl sende ve ailendedir!” karln verdi. Orada

bulunanlar da: “Ey Ebu’l-Fadl! Sen cahil ve bunak biri deilsin (bu rüyaya nasl

inanrsn)!” dediler.

Âtike’nin rüyasn ifa ettii için Abbâs bu ekilde ar bir eziyete maruz

kald. Ancak Âtike'nin gördüü rüyann üçüncü gecesinde, Ebû Süfyân'tn

gönderdii atl olan Damdam b. Amr el-ifârî, Kureylilere geldi ve: “Ey Câlib

b. Fihr ailesi! Yola çkn! Muhammed (aallaliahu «seiiem) ve ashab Ebû Süfyân'a

saldrmak için hareket ettiler. Kervannza sahip çkn!” diye seslenmeye

balad. Bunu duyan Kurey büyük bir korkuya kapld ve Âtike’nin

rüyasndan dolay tedirgin oldular. Abbâs da: “Bizim yalanc olduumuzu

söylemi ve Âtike’yi yalanc çkarmtmtz!” dedi. Sonrasnda küçük büyük

demeden develerine binip kervan korumak için yola çktlar.

Ebû Cehil: “Muhammed, Nahle vadisinde yaptn kervan için de

yapabileceini mi düünüyor! Kervanmza sahip çkp çkmadmz
görecek!” dedi ve dokuz yüz kiilik bir orduyla yola dütüler, içlerinde yüz

tane de atl vard. Az da olsa Muhammed (sayiahu aleyhi rsselM ve ashabna meyli

olan, Müslüman olduunu bildikleri herkesi, Hâim oullanndan deer

vermedikleri kiiler hariç herkesi beraberlerinde götürdüler. Zorla yanlannda

götürdükleri içinde Abbâs b. Abdilmuttalib, Nevfel b. el-Hâris, Tâlib b. Ebî

Tâlib ve Akil b. Ebî Tâlib gibi kiiler de vard. te bundan dolaydr ki Tâlib b.

Ebî Tâlib:

"Tâlib bu süvarilerle birlikie çkp savasn

Ancak ne ölsün ne de galip olarak dönsün eklinde bir iir söylemitir.
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Mürikler Cuhfe'ye ulatklarnda su ihtiyacn gidermek ve su tulumlann

doldurmak üzere orada konakladlar. çlerinde Cuheym b. es-Salt b.

Mahreme adnda Muttalib b- Abdimenâf oullanndan bir adam vard.

Cuheym orada ban koyup az bir uyuduktan sonra korku içinde uyand ve

arkadalarna: “Az önce bamda duran süvariyi gördünüz mü?” diye sordu.

Arkadalan: “Hayr! Sen akln oynatmsn!” karln verdiler. Cuheym:

“Demin bamda bir süvari durdu ve Ebû Cehil, Utbe, eybe, Zem'a, Ebu'l-

Bahterî, Umeyye b. Halef gibi Kurey’in ileri gelenlerinin adlann sayarak

bunlann öldürüldüünü söyledi” deyince, arkadalar: “Anlalan eytan

seninle oynam” karln verdiler. Cuheym'in bu olay Ebû Cehil'e

anlatlnca: “Hâim oullarnn yalan yannda imdi de Muttalib oullarnn

yalanyla m geldiniz! Oysa yann kimlerin öleceini göreceksiniz!” dedi.

çlerinden Ebû Süfyân b. Harb, Mahreme b. Nevfel, Amr b. el-Âs gibi

kiilerin de bulunduu Kurey'e ait kervan am'dan döndüü Resûlullah'a

(sBiiBlahu Bayhi Yollum) bildirilince Allah Resûlü kervan karlamak üzere yola çkt.

Resûlullah (aafeJiahu sleyfc ve«M Medine'den çkarken Dînar oullannn orada

bulunan geçidinden çkt. Dönüte de Vedâ tepesinden ehre girdi.

Resûlullah (aiiaiiJu aleyhi »Bseliem) üçyüz onalt kii ile birlikte yola çkt. (bn Fuleyh'in

rivayetinde bu saynn üçyüz onüç olduu zikredilir.) Ashabndan birçou da

gözcülük yapmak üzere geride kaldlar. Yüce Allah'n Müslümanlar aziz

kld ilk sava da bu olacakt.

Resûlullah (saiiaiiBhu aleyhi «seHemi Medine’ye hicretinden onsekiz ay sonra

Ramazan aynda yola çkt. Yanndaki Müslümanlar da sadece kervan ele

geçirmek niyetiyle çkmlard. Dînar oullannn oradaki geçidinden ehir

dna çktnda Müslümanlarda binek hayvan çok deildi. Daha çok su

tamak için kullanlan develere binmilerdi. Yanlanndaki bu develere de

srayla biniyorlard. Resûlullah'n (ssildiehu aleyhi vesaiiom) yol arkadalar da Ali b. Ebî

Tâlib ile Hamza'nn anlamals Mersed b. Ebî Mersed el-anevi idi. Üçünde

de sadece bir tane deve vard. Mekke ile Medine arasnda bulunan rku’z-

Zabya’ya ulatklannda Tihâme tarafndan gelen bir yolcuyla karlatlar.

Müslümanlar yollanna devam ederken ashâbdan birkaç kii bu adamla durup

Ebû Süfyân’ sordular. Adam: “Onun hakknda herhangi bir bilgim yok”

karln verdi. Adamdan bu konuda bir ey örenemeyeceklerini

anladklannda: “Resûlullah'a (saiiaiiBhj aleyhi «eseiiam) selam ver” dediler. Adam:

“Resûlullah (saUrfahu sieyte «seM aranzda m ki?” diye sorunca: “Evet!” dediler.
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Adam: “Hanginiz?" diye sorunca, Allah Resulünü ona gösterdiler. Bedevi,

Resûlullah'a (saiialiahu aleyhi vereliem): “Dediin gibi sen gerçekten Allah'n Resûlii

müsün?" diye sorunca, Allah Resûlü:
"
Evet

!" karln verdi. Adam: “Dediin

gibi gerçekten Allah'n Resûlü isen bu devemin kamndakinin ne olduunu

bil" deyince, Ensâr’dan ve Abdilehel oullarndan biri olan Seleme b. Selime

b. Vak buna çk kzd ve adama: “Sen bu deveyle ilikiye girdin. Karnnda da

senin çocuun var!" karln verdi. Resûlullah MaiiBhu aleyhi «selem), Seleme'nin

böyle çirkince çkndan holanmad ve ondan yüz çevirdi.

Sonrasnda Resûlullah isdbtiohu dMü ve*iem) kervan hakknda herhangi bir bilgi

alamadan ve Kureylilerin de Mekke'den yola çktn bilmeden yoluna

devam etti. Bir ara ashabna:
"
çinde bulunduumuz bu durum ve

yolculuumuz hakknda ne düünüyorsunuz?'’ diye sorunca, Ebû Bekr: “Yâ

Resûlallah! Bölgedeki mesafeleri herkesten çok biliyorum. Adiy b. ez-

Ze’bâ'nin bize bildirdiine göre kervan filan vadideymi. Yani Bedir denilen

yere onlarla ayn zamanda varr orada karlarz" dedi. Resûlullah (sallaltahu aleyhi

«selMbir daha: "Bana bu konudaki görülerinizi söyleyin" buyurunca, Ömer b.

el-Hattâb: “Yâ Resûlallah! Kurey aziz oldu olal hiçbir zaman zelil duruma

dümedi. Küfre bulatndan beri de hiçbir zaman imana gelmedi. Bunlar

seninle savaacaklar. Onun için gerekli önlemleri al ve sava için hazrln

yap" dedi. Resûlullah aleyhi «seM bir daha: "Bana bu konudaki

görülerinizi söyleyin

"

buyurunca, Mikdâd b. Amr: «Biz Mûsa'ya: “Sen ve

Rabbin gidin savan! Biz burada sizleri bekleyeceiz» diyenler gibi

olmayacaz. Aksine biz: «Sen ve Rabbin gidip savan! Biz de sizinle birlikte

savaacaz!» diyoruz” karln verdi.

Resûlullah (saiiaiishu aleyhi ««»efn) bir daha:
"
Bana bu konudaki görülerinizi

söyleyin" buyurdu. Sa'd b. Mûaz, Resûlullah'n («iaiiah. aleyhi «seiM ashabna

danp, görü bildirmelerine ramen bir daha görülerini sormadaki srarn

görünce aslnda Ensârin bu konudaki görülerini örenmek istediini, niyet

ettii ite kendisine yardm edip etmeyecekleri konusunda çekincesi

bulunduunu düündü. Bunun üzerine öyle dedi: "Yâ Resûlallah! Sannm

Ensârin bu konuda sana yardm etmeyeceklerini, dümanlan bizzat evlerine,

kadnlanna ve çocuklanna saldnrken görmedikçe onlarla savamay uygun

görmeyeceklerini düünüyorsun. Yâ Resûlallah! Ben Ensârin yerine ve onlar

adna cevap vereceim. Dilediin gibi hareket et. Mallarmzdan dilediin
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kadarn al, dilediin kadann da bize brak. Bizden aldn braktndan daha

fazla bizi sevindirecektir. Vallahi bineini Yemen’deki imd’de bulunan

Berk’e sürsen dahi biz de peinden gideriz." Sa'd böyle deyince Resûlullah

(saiiailah aleyhi vaseliem):
"
Allah'n adyla yola koyulun! Müriklerin nasl

öldürüldüklerini gördüm!" buyurdu ve Bedirie doru harekete geçti.

Ebû Süfyân ise aalara, deniz sahiline doru inip oradan yoluna devam

etti. Farkl bir yol tutup kervan Resûlullah’tan Miaiiahu aleyhi »esellem) kurtardn

düündüü için de Kurey’e: "Sîzler kervan korumak ve kurtarmak için

Mekke'den çktnz. Kervan da kurtulduuna göre artk Mekke’ye geri

dönebilirsiniz" eklinde bir mektup yazd. Mürikler Cuhfe’de iken bu

mektup kendilerine ulat. Ebû Cehil: "Vallahi Bedir’e ulamadan, orada

konaklayp Araplardan bizimle gelenlere yemek ikramnda bulunmadan geri

dönmeyiz. Çünkü bizi gördükten sonra kimseler bizimle savamaya cesaret

edemez" dedi. Ahnes b. arik ise Ebû Cehil'in bu kararn beenmedi. Geri

dönmek istedi ve dierlerinin de dönmesi yönünde görü bildirdi. Ahnes,

Kureylilerin dönmesinden ümidini kesince Zühre oullanna srarda bulundu.

Onlar bunu kabul edince onlarla birlikte Mekke’ye geri döndü. Bu ekilde

Zühre oullan Bedir savana katlmadlar. Sonrasnda da Ahnes ölene kadar

onun sözünü dinlediler, görülerine itibar ettiler. Hâim oullan da

dönenlerle birlikte dönmek istedi ancak Ebû Cehil onlara sert davranp:

“Vallahi hep birlikte dönene kadar içimizden kimse geri dönmeyecek!" dedi.

Resûlullah (saiiaiiehu aieytû meiiem] gelip Bedir’e en yakn yerde konaklad. Sonra Ali

b. Ebt Tâlib, Zübeyr b. el-Avvâm, Besbes el-Ensârî'yi ashabndan bir grupla

Bedir taraflanndaki tepeleri göstererek: "u tepelere doru gidip bakn.

Tepelerin ardndaki kuyuda müriklerin durumunu örenmenizi umuyorum"

buyurdu. Klçlarn kuanm bir ekilde oraya gittiler. Vardklannda

Kureylilerin su doldurmak üzere gönderdikleri kiileri gördüler. çlerinden iki

tane köleyi aldlar. Bunlardan biri Haccâc oullarnn kölesi Esved ile Ebu’l-

Âs'n kölesi Elem idi. Dierlerini ise Kureylilere doru braktlar. Sonradan

köleleri alp Resûlullah'a {sollellshj aleyhi vesellem) geldiler. Suyun yannda kurulan

çardakta oturuyordu. Ashab köleleri Ebû Süfyân'n olduunu düündükleri

çin Ebû Süfyân ile yanndakiler hakknda soru sormaya baladlar. Köleler ise

Mekke'den çkan mürikler, banda bulunanlar ve onlarla birlikte gelenler

hakknda konuuyorlard. Fakat Müslümanlar onlara inanmyordu.

Müslümanlar kölelerin haklannda bilgiler verdikleri müriklerden nefret
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etmelerine ramen Ebû Süfyân'n kervanna tamah ettikleri için onun

hakknda bilgi istiyorlard. Resûlullah (saMahu aleyhi «sdM de namaz klyor, ancak

Müslümanlann bu iki köleye yaptklann görüp iitiyordu.

Müslümanlar kölelere vurunca, köleler: “Evet! Ebû Süfyân da burada"

diyorlard. Oysa kervan Yüce Allah'n da buyurduu gibi müslümanlann

aasnda bulunuyordu. Yüce Allah bu konuda: "Siz vadiye en yakn ve

onlar da en uzak yamaçta idiler; kervann süvarileri sizden daha

aadayd. Sava için bulumak üzere sözlemeye kalksaydnz, vaktini

tayinde anlamazla düerdiniz; fakat Allah mahvolan, apaçk belgeden

ötürü mahvolsun, yaayan da apaçk belgeden ötürü yaasn diye olacak

ii yapt. Dorusu Allah iitir ve bilir
" 1

buyurmutur.

Sonrasnda köleler: “Mürikler sizinle savamaya geldi" deyince,

Müslümanlar onlan yalanlyor, ancak: “Ebû Süfyân burada" dedikleri zaman

onlan brakyorlard. Resûlullah (seiisiishu aleyhi vessiiem) onlann bu yaptn görünce

selam verip namazn bitirdi ve Müslümanlara: "Size ne bilgi verdiler?" diye

sordu. Müslümanlar: “Müriklerin sava için geldiklerini söylediler" karln
verdi. Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi vesBiem) de: "Doru söylemiler! Vallahi doruyu

söyledikleri zaman onlan dövüyor, yalan söyledikleri zaman ise onlan

brakyorsunuz. Kervan sizden korumaK için mürikler buraya geldiler
"

buyurdu.

Daha sonra köleleri çanp mürikleri sordu. Onlar da Kureylilerin

durumunu anlattlar, ancak: “Ebû Süfyân hakknda herhangi bir bilgimiz yok"

dediler. Resûlullah (saiyiahu aleyhi «ailem): "Mürikler kaç kii?" diye sorunca,

köleler: “Bilmiyoruz, ama vallahi saylan çok fazla” dediler. Resûlullah (saiiaiiehu

aleyhi «sadem): "Dün yemeklerini kim verdi?" diye sorunca, adamn birinin adn

söylediler. Resûlullah (saMBhu aleyhi «senem): "Kaç deve kesti?" diye sorunca: “On

deve kesti" dediler. Resûlullah Miaiiahu aleyhi «seiM: "Bir önceki gün yemeklerini

kim verdi?" diye sorunca, baka birinin adn söylediler. Resûlullah Mdlahu Bieyhi

««iem): "Kaç deve kesti?" diye sorunca: "Dokuz deve kesti” dediler. Bir gün

dokuz bir gün de on deve kesmeleri üzerine Resûlullah (saiiaMu aleyhi veseUem):

"Saylan dokuz yüz ile bin arasnda" buyurdu. Sonra: "Karargâhn yeri

konusunda ne dersiniz?" diye sorunca Seleme oullarndan biri olan Hubâb b.

’ En fil Sur. 42
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el-Munzir: "Yâ Resûlallah! Ben bu gölgeyi ve kuyularn iyi biliyorum. Sen de

uygun görürsen suyu bol ve temiz olan bir kuyuya müriklerden önce varp

karargâh kuralm. Sonra dier tüm kuyulan kapatalm" dedi. Bunun üzerine

ResûlullahtsBiiBiâhiJsieyhivesEiiEm): "O zaman yola koyulun! Yüce Allah iki topluluktan

birini size vaat etti" buyurdu. Bu sözü üzerine Müslümanlardan çounun

içine bir korku dütü. eytann da korkutmasyla içlerinde çekince de vard.

Bir yandan Resûlullah (uflslehu aleyh veseiiem) ile Müslümanlar, dier yandan

mürikler ilk önce suya varmak için hzlca harekete geçtiler. O gece Yüce

Allah bir yamur gönderdi. Bu yamur müriklere saanak eklinde yap bir

bela oldu ve yol almalarn engelledi. Müslümanlar için ise hafif bir ekilde

indi ve kumluk olan yollarn az bir slatp serinletti. Bu ekilde Müslümanlar

gece yans müriklerden önce su bana vardlar ve yerletiler. Söz konusu

kuyunun suyunu yaptklan büyük bir havuzda topladlar. Geri kalan kuyulan

da kapattlar. Resûlullah (saflaiiahu aleyhi meltem): "nallah yann sabah buras onlarn

mezar olacaktr" buyurdu. Yüce Allah bu konuda: "Hani (Allah) kendi

tarafndan bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldryor; sizi

temizlemek, sizden eytann vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekitirmek

ve ayaklarnz salam bastrmak için üzerinize gökten yamur
yadryordu"1

buyurdu.

Sonrasnda havuzun çevresinde Müslümanlar konulandrd. Mürikler

kardan göründüünde: "Allahm! te mürikler! Tüm kibirleri ve

büyüklenmeleriyle, sana meydan okuyarak ve elçini yalanlayarak geldiler.

Allahm! Senden bana vaat ettiin eyi istiyorum" diye dua etti. Resûlullah

(saHaiiahu aleyhi vesaiM, Ebû Bekriin kolundan tutmu: "Allahm! Senden bana vaat

ettiini diliyorum!" diye dua ediyordu. Bunun üzerine Ebû Bekr: "Sevin!

Nefsim elinde olana yemin olsun ki Yüce Allah sana vaat ettiini yerine

getirecektir!" dedi. Müslümanlar Yüce Allah’tan yardm ve zafer isteyince,

Allah da Peygamberine ve Müslümanlara icabet etti.

Mürikler kardan geldiler. eytan da Surâke b. Cu’um el-Mudlicî

suretinde içlerindeydi. Kinâne oullarnn kendilerine yardm için arkadan

geldiini, böylesi bir günde kendilerini kimselerin yenemeyeceini, Kinâne

oullannn geleceini söylemesiyle kendilerine arka çkacan söylüyordu.

’ Enfâl Sur. 11
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Yüce Allah bu konuda: "Yurtlarndan böbürlenerek insanlara gösteri

yaparak çkan ve Allah yolundan men edenler gibi olmayn. Allah onlarn

ilediklerini her yönüyle bilendir. eytan onlara ilediklerini güzel gösterdi

ve «Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur; dorusu ben de size

yardmcym» dedi. ki ordu karlanca da, geri dönüp, «Benim sizinle

ilgim yok dorusu sizin görmediinizi ben görüyorum ve üphesiz

Allah'tan korkuyorum, Allah'n azab iddetlidir» dedi"' âyetlerini indirdi.

Müriklerden bin Resûlullah’n (saiMu aleyhi vesellem) yanndakilerin azln
görünce: “Bunlar kandnlm kiilerdir" dedi. Bu konuda da Yüce Allah: "Hani

münafklar ve kalplerinde hastalk bulunan kimseler, «Bunlar dinleri

aldatm» diyorlard. Hâlbuki kim Allah'a tevekkül ederse, hiç üphesiz

Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir
"2

buyurdu.

Sonrasnda mürikler meydana gelip sava için hazrlandlar. Hakîm b. Hizâm,

Utbe b. Rabîa'nn yanna gitti ve: “Yaadn sürece Kureylilerin efendisi

olmak ister misin?” dedi. Utbe: "Neye karlk?” diye sorunca, Hakîm: "ki

tarafn savamasna engel ol. Öldürülen bnu'l-Hadramrnin kan ile

Muhammed'in o kervandan aldklarnn sorumluluunu yüklen. Zira

Kureyliler Muhammed'den, o kervandan aldklan ile bnu'l-Hadramî'nin

kanndan baka bir ey istemiyorlar” karln verdi. Utbe: "Evet, yapanm.

Çok güzel bir ey söyledin ve çok güzel bir eye davet ettin. Sen bu konuda

kabilenle konu, ben de dediin eyi yapmay üzerime alyorum” dedi.

Hakîm, Kurey’in erafyla görüüp onlan buna davet etti. Utbe de bir

deveye binerek arkadalaryla birlikte müriklerin arasnda dolat ve öyle

dedi: “nsanlar! Dinleyin ve sözüme itaat edin. Siz Müslümanlardan bnu’l-

Hadramî'nin kan ile bulunduu kervandan aldklanndan baka bir ey

istemiyorsunuz. Kan ve kervandan alnanlarn sorumluluunu ben üzerime

alyorum. Bu adam da brakn! ayet peygamber deil de yalanc biri ise onu

öldürme iini baka Araplar yerine getirecektir. Zira Müslümanlar ile

müriklerin içinde karlkl akraba olanlar var. Onlan öldürecek olursanz kii

bir ömür kardeinin veya olunun veya yeeninin veya amcas olunun

katiliyle yüz yüze gelecek. Bu da nesilden nesile kin ve öfkeyi aktaracaktr.

ayet bu adam bir hükümdar ise kardeiniz olan birinin hükümranl

Enfâl Sur. 47, 48
1
Enfâl Sur. 49
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altndasnz demektir. Yok, eer gerçekten bir peygamber ise o zaman neden

bir peygamberi öldürüp kötü bir ie bulaasnz? Hepsini tamamen

öldürmedikten sonra da onlan bitiremezsiniz. Ancak tersinin olmamasnn,

sizleri öldürmeyeceklerinin de güvencesini veremem!"

Ebû Cehil, Utbe'yi bu konumasndan dolay kskand ve yeminler ederek

aklindakini yapma dnda baka bir yolu kabul etmeyeceini söyledi.

Öldürülen bnu'l-Hadramî'nin kardeine: "Utbe insanlarn içine korkuyu

düürmek istiyor. Senin de kabul ettiini varsayarak kardeinin diyetini

yükleniyor1' dedi. Söylenene göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiBm) Utbe’yi

izlerken: "ayet müriklerin içinde hâlâ bir hayr varsa o da u krmz devenin

üzerindeki adamda vardr ve. onun sözünü dinlerlerse dorusunu yapm
olurlar" buyurmutur. Ebû Cehil, Kureylileri sava için kkrtrken kadnlarn

da Amr'a atlar yakmasn söyledi. Kadnlar da: "Ah Amr! Vah Amr!" diye

feryat edip alayarak insanlan savaa kkrtmaya baladlar. Sonunda

Kureyliler sava üzerinde karar kldlar. Bunun üzerine Utbe, Ebû CehiPe:

"Bu gün kimin görüünün daha doru olduunu göreceksin!" dedi.

Sonrasnda Kureyliler sava düzenine girdi. Umeyr b. Vehb’e: “Git ve

Muhammed ile ashabnn durumlann ören de gel" dediler. Umeyr atna

binip Resûlullah (raiiailahu aleyhi veseiiem) ile ashabnn bulunduu yere gidip dolat.

Sonra müriklerin yanma döndü ve: "Üç yüz savaçlar var. Birkaç kii daha

fazla veya daha az olabilir. Yetmie yakn da develeri bulunuyor. Biraz daha

bekleyin gidip bakaym yardmc kuvvetleri veya kurduklar bir pusu var m"
dedi. Umeyr, süvarileri de yanna alarak gidip Müslümanlann çevresinde

dolat. Sonra dönüp: "Ne yardmc kuvvetleri, ne de kurduklan bir pusular

var. Basit bir topluluktan da öte deiller” dedi. Bunun üzerine Umeyr’e: "Sen

askerleri kkrtp coturmaya bak" dediler. Umeyr de yanna yüz atl alarak

askerlerin saflarna gitti.

Resûlullah (sdiellehu aleyhi ressliem) uzand ve:
"
Ben size izin vermeden savaa

balamayn !" buyurdu. Uyku bastnnca da uyudu. Müslümanlar birbirlerine

bakmaya balaynca Ebû Bekr: "Yâ Resûlallah! Mürikler yaklatlar ve

yanmza kadar ulatlar” dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesefem) uyand. Uykusunda

Yüce Allah mürikleri kendisine az göstermiti. Müslümanlann saysn da

müriklere az göstermiti. Bundan dolaydr ki mürikler daha da

hrslanmlard. ayet mürikleri onlara çok gösterseydi âyette de buyurduu
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gibi sava konusunda çekiir ve baansz olurlard. Resûlullah (saMata «kyi» vtseiiem

kalkp Müslümanlara bir konuma yapt. Konumasnda böylesi bir günde

ehit olanlara Yüce Allah’n Cenneti vaat ettiini söyledi. Askerler için hamur

youran Umeyr b. el-Humâm bunu duyunca hamur iini brakt ve Hz.

Peygamber'e (saiiellohu aleyhi veseiiem): "Yâ Resûlallah! Öldürülürsem benim için

Cennet mi var?” diye sordu. Resûlullah (saiBiahu aleyhi mailem): "Evet!" karln
verince, Umeyr müriklerin arasna dald ve ehit oldu. Müslümanlar içinde ilk

öldürülen kii de kendisi oldu.

Müriklerden Esved b. Abdil-Esed el-Mahzûmî, Muhammed'in yaptrd
havuzdan su içeceine, sonra da onu ykacana dair putlannn adna

yeminler etmeye balad. Havuza yaklanca da karsna Hamza b.

Abdilmuttalib çkt. Klcyla vurup ayan kesti. Esved emeklemeye

balaynca havuzun içine dütü. Hamza peinden havuza indi ve onu öldürdü.

Utbe b. Rabîa devesinden indi ve müslümanlara: “Var m karma

çkacak!” diye seslendi. Ardndan kardei eybe ve olu Velîd de meydana

indiler ve onun gibi çarpmak için adam istediler. Ensâridan üç kii karlanna

çkmak için kalktlar, ancak Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi reseliem] bundan mahçup oldu ve

saflarna geri dönmelerini, onlara kar amcaoullannn çkmasn istedi.

Bunun üzerine Hamza, Ali b. Ebî Tâlib ve Ubeyde b. el-Hâris b. el-Muttalib

çkt. Hamza Utbe'yî, Ubeyde ise eybe'yi, Ali de Velîd'i öldürdü. eybe,

Ubeyde'nin ayana vurup kesmiti, ancak Hamza ile Ali ona yardm ettiler.

Ubeyde alandan tand; ancak Safra vadisinde vefat etti. Müriklerden üç

kiinin öldürülmesi üzerine Hind frsat bulmas halinde Hamza'nn cierini

yiyeceine dair yemin etti. Bunlar her iki tarafn da bilfiil savaa

balamasndan önce oldu.

Savan bu ekilde balamak üzere olduunu gören Müslümanlar dualar

ederek Yüce Allah'tan yardm ve zafer istediler. Resûlullah Uaiieiiahu aleyhi vaseiiem) de

vaat ettiini kendisine vermesi için ellerini kaldnp: "Allahtn! ayet bu

topluluk yenilecek olursa irk yaylacak ve dinini ayakta tutan kimseler

kalmayacak" diye dualar ediyordu. Ebû Bekr de: "Yâ Resûlallah! Nefsim elinde

olana yemin olsun ki Yüce Allah sana yardm edip zafer ihsan edecek, yüzünü

kara çkaramayacaktr!” diyordu. Bunun üzerine Yüce Allah müriklerin her ki

tarafna meleklerden ordular gönderdi. Resûlullah (uHbMu aleyhi «seUam) onlar

görünce:
"
Yüce Allah yardmn gönderdi! Melekler indi! Müjdeler olsun ey
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Ebû Bekr! Cebrail’i sangyla yüzünü kapatm bir ekilde yerle gök arasn

dolduran süvarilere komuta ettiini gördüm. Yere indii zaman oturdu. Bir ara

gözümden kayboldu, ama kalktnda dudaklannda toz gördüm " buyurdu.

Ebû Cehi! de: "Allahm! Bu iki topluluktan hayrl olan muzaffer eyle!

Allahm! Bizim dinimiz eski, Muhammed'in dini ise henüz yenidir" demeye

balad. eytan melekleri görünçe dönüp kaçmaya balad ve müriklere

yardm etmekten uzak durdu. Resûlullah (saileiiahj aleyhi veseM yerden bir avuç

toprak alp müriklerin yüzlerine doru savurdu. Yüce Allah o bir avuçluk

topra çoaltt ve müriklerden gözüne toz kaçmayan tek bir kii dahi

kalmad. Bu arada melekler de mürikleri öldürüyor, esir alyordu.

Müriklerden her biri yere kapanm nereye gideceini bilemiyor, gözüne

giren tozu topra temizlemekle urayordu.

Sonunda mürikler hezimete uram bir ekilde Mekke’ye geri döndüler.

Bedir savanda Yüce Allah mürik ve münafklan zelil kld. Medine’de ne

kadar münafk ve Yahudi varsa Bediride olanlardan dolay boyun

bükmülerdi. O günü Furkân Günü’ydü; zira Yüce Allah bu günde irk ile

iman birbirinden ayrmt. Yahudiler de: "Tevrat'ta anlatlan peygamber

gerçekten de budur! Vallahi bugünden sonra girdii bütün savalarda artk

muzaffer olacaktr" demeye baladlar. Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi *eseiM dönüte

Medine'ye Vedâ tepesinden girdi.

Yüce Allah da balarda Resûlullah (saiisiiahu aleyhi rassiism) ile çkmay istemedikleri

konuda onlara bahettii nimetleri anlatan: "Nasl ki, Rabbin seni hak

uruna evinden çkarmt. Müminlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle

isteksizlerdi. Gerçek apaçk ortaya çktktan sonra, sanki göz göre göre

ölüme sürülüyorlarm gibi seninle o konuda tartyorlard. Hani Allah size

iki taifeden birini, o sîzindir diye vaat ediyordu. Siz de güçsüz olann sizin

olmasn istiyordunuz. Oysa Allah, sözleriyle hakk meydana çkarmak ve

kâfirlerin ardn kesmek istiyordu. Ki günahkârlar istemese de hakk

gerçekletirsin, bâtl da ortadan kaldrsn''’ âyetlerini indirdi.

Resûlullah’n (selBlehu aleyhi reseM ve müminlerin yardm talebine icabet etmesi

konusunda: "Hani Rabbinizden yardm istiyor, yalvaryordunuz. O da, «Ben

size ard arda bin melekle yardm ediyorum» diye cevap vermiti. Allah

1

Enfâl Sur. 5-8
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bunu, sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatsn diye yapmt.

Yoksa yardm, ancak Allah katandandr. üphesiz Allah, mutlak güç

sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir
" 1

âyetlerini indirdi. Kendilerine

bastran uyku konusunda: "Hani (Allah) kendi tarafndan bir güvenlik olarak

sizi hafif bir uykuya daldryor; sizi temizlemek, sizden eytann vesvesesini

gidermek, kalplerinizi pekitirmek ve ayaklarnz salam bastrmak için

üzerinize gökten yamur yadryordu" 3

âyetini indirdi.

Müslümanlara yardm için meleklerine vahyetmesi konusunda: "Hani

Rabbin meleklere, «Ben sizinle beraberim. man edenlere sebat verin. Ben

kâfirlerin kalplerine korku salacam. imdi vurun boyunlarnn üstüne.

Vurun, onlarn bütün parmaklarna» diye vahyediyordu. Bu, onlarn Allah'a

ve Resulüne kar gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resulüne kar

gelirse bilsin ki Allah'n cezas iddetlidir
"3

âyetlerini indirdi.

Müriklerin öldürülmesi ve Resûlullah'n (sBiiaiiahu aleyhi «selieml yüzlerine doru

savurduu bir avuç toprak hakknda: "Onlar siz öldürmediniz, fakat Allah

öldürdü. Attn zaman da sen atmamtn, fakat Allah atmt. Allah bunu,

inananlar güzel bir imtihana tâbi tutmak için yapmt. Dorusu O iitir ve

bilir. te bu, Allah'n inkarclarn düzenini zayflatp yok etmesidir'"’

âyetlerini irdirdi.

Müriklerin zafer ve fetih istemeleri konusunda: "Ey inkarclar! Zafer

istiyorsanz, ite zafer geldi (aleyhinize çkt). Peygambere kar gelmekten

vazgeçerseniz sizin iyiliinize olur, yok tekrar dönerseniz biz de döneriz;

topluluunuz çok da olsa size hiçbir fayda vermez. Allah inananlarla

beraberdir" 5 âyetini indirdi.

Ardndan pe pee: "Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve

(Kur'an') dinlediiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin... O vakti hatrlayn ki

siz yeryüzünde güçsüz ve zayf idiniz. nsanlarn sizi kapp götürmesinden

’ Enfâl Sur. 9, 10
1
Enfâl Sur. 1

1

5 Enfâl Sur. 12. 13

4 Enfâl Sur. 17, 18

s Enfâl Sur. 19
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korkuyordunuz. Derken Allah sizi barndrd, yardmyla destekledi ve sizi

temiz eylerden rzklandrd ki ükredesiniz
'" 1

âyetlerini indirdi.

Müslümanlarn konaklad yer konusunda: "Siz vadiye en yakn ve onlar

da en uzak yamaçta idiler; kervann süvarileri sizden daha aadayd.
Sava için bulumak üzere sözlemeye kalksaydnz, vaktini tayinde

anlamazla düerdiniz; fakat Allah mahvolan, apaçk belgeden ötürü

mahvolsun, yaayan da apaçk belgeden ötürü yaasn diye olacak ii

yapt. Dorusu Allah iitir ve bilir. Allah onlar uykunda sana az

gösteriyordu. Çok göstermi olsayd, ylacak ve bu hususta çekimeye

balayacaktnz, fakat Allah sizi kurtard; çünkü O kalplerde olan bilir
" 2

âyetlerini indirdi.

Sava için verilen öütler konusunda: "Ey iman edenler! Herhangi bir

topluluk ile karlatnz zaman sebat edin ve Allah' çok ann ki baarya

eriesiniz... eytan onlara ilediklerini güzel gösterdi ve «Bugün

insanlardan sizi yenecek kimse yoktur; dorusu ben de size yardmcym»

dedi. ki ordu karlanca da, geri dönüp, «Benim sizinle ilgim yok;

dorusu sizin görmediinizi ben görüyorum ve üphesiz Allah'tan

korkuyorum, Allah'n azab iddetlidir» dedi
"3

âyetlerini indirdi.

Müslümanlann saysn az görüp de Müslümanlarn aldandn söyleyen

kii hakknda: "Hani münafklar ve kalplerinde hastalk bulunan kimseler,

«Bunlar dinleri aldatm» diyorlard. Hâlbuki kim Allah'a tevekkül ederse,

hiç üphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir
"4

âyetini indirdi.

Mürikleri ile onlarn peinden gelenlerin öldürülmesi konusunda da pe
pee: "Melekler, inkar edenlerin yüzlerine ve srtlarna vurarak, «Yakc

azab tadn, bu, kendi ellerinizle yaptnzn karldr» diyerek canlarn

alrken bir görseydin! Yoksa Allah kullara asla zulmetmez... Eer bir

topluluun anlamaya hyanet etmesinden korkarsan, sen de onlara

’ Enfâl Sur. 20-26
1
Enfâl Sur. 42, 43

3 Enfâl Sur. 45-48
4
Enfâl Sur. 49
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kar anlamay bozarak ayn ekilde davran. Dorusu Allah hainleri

sevmez"
1

âyetlerini indirdi .

1

bn shâk, Ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs'tan bildirir: Resûluilah

(saiiaiiahu aleyhi «seiier), Ebû Süfyân’n am'dan dönüe geçtii haberini alnca

M üsl ümanlan: "Kurey'in mallarn tayan kervan geliyor. Kervana doru

çkn, belki Yüce Allah size ganimet ihsan eder" buyurarak hazrlanmalann

istedi. Bunun üzerine Müslümanlar hazrlanmaya baladlar. Müslümanlardan

bazlan Resûlullah'm [uflaiiahu aleyhi «ailemi bir savaa girmeyeceini düündükleri

için hazrln yavatan alrken, kimisi de hzlca hazrland. Ebû Süfyân da

Hicaz bölgesine yetitii zaman olas bir durumla karlamamak için

karlat yolculara bölgenin durumu konusunda sorular sorar, bilgi alrd.

Bu ekilde sorutururken baz yolculardan Muhammed ile ashabnn

kervan karlamak üzere harekete geçtii haberini ald. Ebû Süfyân önlemini

almak için Damdam b. Amr el-ifârî’yi kiralayp Mekke’ye gönderdi.

Muhammed ile ashabnn kervan ele geçirmek için herakete geçtiini,

onlann da mallanna sahip çkmak için derhal harekete geçmelerini

söylemesini istedi. Damdam hzlca Mekke’ye doru yola çkt. Resûluilah

(saüaiiahu aleyhi visalimi) yola çkp Zefirân adnda vadiye kadar ulat. Oradayken

Kureylilerin kervan kurtarmak için Mekke’den yola çktklan haberini ald.

Konuyu Müslümanlara dannca Ebû Bekr sava konusunda olumlu ve güzel

eyler söyledi. Ömer de kalkp ayn ekilde güzel sözler söyledi. Mikdâd b.

Amr da kalkp öyle dedi: “Yâ Resûlallah! Yüce Allah'n sana emrettii eyi

yap, biz seninle olacaz. Vallahi Isrâil oullannn Musa’ya: «Sen ve Rabbin

gidin savan! Biz burada sîzleri bekleyeceiz» demesi gibi demeyiz. Aksine

biz: «Sen ve Rabbin gidip savan! Biz de sizinle birlikte savaacaz!» diyoruz.

Seni hakla gönderene yemin olsun ki Berku’l-imâd’a kadar gitsen bile biz

yine seninle gideriz." Resûluilah (saiitUsh aiayt» «»im de Mikdâd'a hayrl eyler

söyledi ve ona dua etti.

Ardndan Sa'd b. Muâz da kalkp öyle dedi: “ayet u denize dönüp

bineini oraya sürsen biz de peinde denize dalarz ve içimizden bir kii dahi

bundan geri durmaz. Yann dümanmzla karlaman istemiyor deiliz. Zira

’ Enfâl Sur. 50-58
1
Beyhakî (3/101-119).
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biz savaç bir milletiz ve sava meydann terk etmeyiz. Umulur ki Yüce Allah

bizden yana seni mutlu edecek eyler gösterir. Allah'n da bereketiyle bizi

dilediin yere götür!" Resûlullah (saiMiahu aityh. veseiiem) Sa'd'n bu sözleri üzerine

mutlu oldu, moral buldu ve: "Yola düün ve sevinin! Yüce Allah bana iki

topluluktan birini vaat etti. Vallahi müriklerin ölü düecei yeri imdiden

görür gibiyim" buyurdu.
1

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Hani Allah size iki topluluktan birini, o sizindir diye vaat ediyordu ..."
2

âyetini açklarken öyle demitir: Mekkelilere ait kervan am'dan dönüe

geçince Müslümanlann bundan haberi oldu. Kervan ele geçirmek üzere

Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi mallara) ile birlikte yola çktlar. Mekkeliler Müslümanlann

bu niyetle çktn örenince Muhammed (saiiailehu aleyhi vbsbIM ve ashab onu ele

geçirmeden önce kurtarmak için aceleyle yola dütüler. am'dan dönen

kervan Resûlullah MisMu aleyhi vssetiem) yetimeden aray açt. Yüce Allah da

Müslümanlara kervan veya Mekkeli mürikler olmak üzere iki topluluktan

birini vaat etmiti. Güçlerine güç kataca ve ganimet elde edecekleri için

Müslümanlar kervanla karlamay daha çok istemilerdi. Ancak kervan

geçince Resûlullah (ahlata aleyhi reselisin) müriklerle savamak üzere yolunu

deitirdi. Bu deiiklik Müriklerin silah gücünü bilen Müslümanlann pek

houna gitmedi.

Resûlullah (sBiisiiahu aleyhi veseiiem) müriklerle su kuyulannn arasnda kalan bir

kum tepesinin yannda konaklad. Burada Müslümanlann içine zayflk

korkusu dütü. eytan da kalplerine: "Allah'n dostlan olduunuzu, Allah

Resûlünün aranzda bulunduunu söylüyorsunuz, ancak mürikler sizden

önce su kuyulanna vard. Sizler ise cünüp bir ekilde namazlannz

klyorsunuz" eklinde vesveseler verdi. Ancak Yüce Allah o günü saanak bir

yamur gönderdi. Bu yamurla su ihtiyaçlarn giderip temizlendiler. Yüce

Allah içlerinden eytann verdii vesveseleri de temizledi. Yamuru yiyen

kumlar da yürümek için daha uygun bir hale geldi. Bu ekilde Müslümanlar

kimi deve üzerinde, kimi de yürüyerek müriklerin karsna çktlar. Bu

savata Yüce Allah, Peygamberine yardm olarak bin melek gönderdi. Cebrâil

1 bn shâk {Sîretu bn Hiâm, 1/606, 607, 614, 615) ve bn Cerîr (11/36, 41, 42), Târih

(2/427).
2
Enfâl Sur. 7
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ile Mikâil, her birinin emrinde beyüz melek olacak ekilde Müslümanlarn

ordusunun sa ve sol kanatlarnda yerlerini aldlar. blis de elinde sanca

eytanlardan oluan ordusuyla müriklerin yardmna geldi. eytanlar Müdüc

oullanndan adamlann suretinde blis de Surâka b. Mâlik b. Cu'um'un

suretinde idi. blis, müriklere Yüce Allah'n da bildirdii gibi: "...Bugün

insanlardan sizi yenecek kimse yoktur; dorusu ben de size

yardmcym ..."

1

dedi.

Mürikler sava için saf düzenine girince Ebû Cehil: “Allahm! çimizden

kim hakka daha yakn ise ona yardm et" dedi. Resûlullah (bMUn bM* wmIM

ellerini kaldnp:
"
Rabbim ! Bu topluluk yok olursa yeryüzünde artk sana

kimseler ibadet etmez" diye dua etti. Cebrâil ona: “Bir avuç toprak al ve

müriklerin yüzlerine doru savur" deyince, Allah Resûlü ald bir avuç

topra müriklerin yüzlerine doru savurdu. Müriklerden gözü, burnu ve

az toprakla dolmayan kimse kalmad. Ardndan kaçmaya baladlar. Cebrâil

de blis'in yanna geldi. Müriklerden birinin kolundan tutmutu. Cebrail’i

görünce adamn kolunu brakp ordusuyla birlikte kaçmaya balad. Kolu

braklan adam da arkasndan: “Ey Surâka! Hani sen bizim yardmcmzdn!”

diye seslendi. blis de Yüce Allah'n bildirdii gibi: "...Benim sizinle ilgim yok;

dorusu sizin görmediinizi ben görüyorum ve üphesiz Allah'tan

korkuyorum, Allah'n azab iddetlidir
"1 karln verdi. Gördüü ey de

meleklerdi.
3

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Katâde: "Hani Allah size iki topluluktan birini, o sizindir

diye vaat ediyordu ..."4 âyetini açklarken öyle demitir: "ki topluluktan biri

am’dan kervanla dönen Ebû Süfyân’dr. Dier topluluk da Mekke’den yola

çkan Ebû Cehil b. Hiâm ile yanndakilerdir. Müslümanlar savamay

istememi bunun yerine kervan ele geçirmeyi istemilerdir. Ancak Yüce

Allah'n diledii gerçekleti ."5

1

Enfâl Sur. 45-48

* Enfâl Sur. 45^8
3 bn Cerîr (11/45, 64, 86, 221) ve Zeylaî, Tahncu'l-Keafd* (2/16, 17) geçtii üzere bn

Merdûye.
4 Enfâl Sur. 7

5 bn Cerîr (11/44, 45) ve bn Ebî Hatim (5/1661).
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bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bifdirdiine göre Dahhâk: "...Siz de güçsüz

olann sizin olmasn istiyordunuz ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Güçsüz olan topluluk Ebû Süfyân’n kervandr. Muhammed'in (saiiahhu aleyh,

veseilem} ashab savan olmamasn ve kervann ellerine geçmesini

istemilerdi.”

2

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde:

buyruunu: "Kafirlerin dümanln bitirmek istiyordu" eklinde açklamtr.

Firyâbî, hn Fbî eyhe, Ahmed, Abd b. Hmeyd, Tirmizî, Fbû Va’lâ, bn
Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu’-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan

bildirir: Bedir sava sonras Resûlullah'a (saiiaiBhu aleyhi veseiiem): “Kervann peinden

gidelim, zira korumalan kalmad” denilince, esirler içinde bal duran Abbâs:

“Bunu yapman doru olmaz” diye seslendi. Allah Resulü:
"
Neden

1"
diye

sorunca, Abbâs: “Çünkü Allah sana iki topluluktan birini vaat etti. Vaat

ettiini de verdi” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (saiiailahu aleyhi «seM: "Doru

söyledin" buyurdu.4

bi# £$uJ' bi J öÂ&s k

&*»bt *i ofüdj üaü-ui*

â â|

"Kahirinizden yardm istiyordunuz. O da, «Ben pe pee
gelen bin melek ile size yardm edeceim» diyerek duanz

kabul buyurdu. Allah bunu ancak bir müjde olmas ve

kalplerinizin yatmas için yapmt. Yardm ancak Allah

katmdandr. Dorusu Allah Aziz'dir, Hakim dir.''

(knfâl Sur. 9, 10)

1

Enfâ] Sur. 7
1 bn Ebî Hâtim (5/1661).

} Enfâl Sur. 5-8

1 bn Ebî eybe (14/376), Ahmed 3/466, 5/60, 141, 142 (2022, 2873, 3001), Tirmizî (3080,
"
hasen "), Ebû Ya'lâ (2373), bn Ebî Hâtim (5/1660) ve Taberânî (11733). snad zayftr

(Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî, 596).
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bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Tirm2Î, ibn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebû Avâne, bn Hibbân, Ebu’eyh, bn Merdûye, Ebû

Nuaym, Delâil’âe ve Beyhakî, Delâil’de Abdullah b. Abbâs'tan, o da Ömer b.

el-Hattâb’tan bildirir: Bedir sava öncesi Resûlullah (sahdehu aleyhi «sillem) saylar

üçyüz on küsur kadar olan ashabna bakt. Sonra saylan binden daha fazla

olan müriklere bakt. Sonra kbleye döndü, ellerini kaldnp Rabbine:
"Allahm ! Bana vaat ettiini yerine getir! slam'n halk olan bu topluluu eer

helak edersen artk yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmaz
!"

diye

yalvarmaya balad. Resûlullah {saiiaMu aleyhi vasllm), elleri havada, kbleye dönmü
bir ekilde ridas omuzlarndan düene kadar böyle yalvard. Ebû Bekr gelip

düen ridasn ald ve tekrar omuzlarna koydu. Sonra arkasnda durup: “Ey

Allah'n Peygamberi! Yalvarman yeter! Yüce Allah sana vaat ettiini yerine

getirecektir!” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Rabbinizden yardm

istiyordunuz. O da, ben pe pee gelen bin melek ile size yardm edeceim,

diyerek duanz kabul buyurdu”
1

âyetini indirdi.

Sava olduunda Yüce Allah mürikleri hezimete uratt. Müriklerden

yetmi kii öldürülürken yetmi kii de esir alnd. Resûlullah (saiiBünhu «leyhi «senem)

esirler konusundan Ebû Bekr’le, benimle ve Ali ile istiare etti. Ebû Bekr: "Ey

Allah’n Peygamberi! Onlar amcaoullanmz, akrabalarmz ve

kardelerimizdir. Onlardan fidye almay uygun görüyorum. Bu ekilde

kafirlere kar gücümüz artar ve belki Yüce Allah onlar da slam dinine

eritirir” dedi. Resûlullah (»MM» aleyhi vesellon) bana: "Ey Hattâb'n olu! Sen ne

dersin
?"

diye sorunca: "Vallahi, Ebû Bekriin düündüü gibi düünmüyorum”

dedim ve bana yakn duran birini göstererek öyle devam ettim: "Bana izin

ver de unun boynunu vuraym. Müriklere kar içimizde acma olmadn
görsünler. Zira bunlar müriklerin önde gelenleri, elebalan ve

komutanlardr.”

Ancak Resûlullah (ssHbIIbi-u aleyhi veseilem) benim görüümü tasvip etmeyip Ebû

Bekriin görüünü uygun buldu ve esirlerden fidye almay kabul etti, ikinci gün

sabah Hz. Peygamberim MalMu aleyhi veseiism) yanna geldiimde Ebû Bekr ile

birlikte oturmu aladklarn gördüm. "Yâ Resûlallah! Arkadanla neden

alyorsunuz? ayet alanacak bir eyse ben de alayaym. Yok, alanacak bir

durum deilse ben de sizinle beraber alamaya çalrm!” dedim. Bunun

1

Enfâl Sur. 9
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üzerine Resûlullah (ibUiimu aicyN «atan): "Arkadalarnn bana fidye almam teklif

etmeleri üzerine alyorum. Zira onlarn azab bana, u auçtan daha yakn

olarak gösterildi" buyurdu. Resûlullah (saiiaiihu aleyhi veseiiem) bunu derken yaknnda

bulunan bir aac gösterdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Yeryüzünde

savarken, düman yere sermeden esir almak hiçbir peygambere

yaramaz. Geçici dünya maln istiyorsunuz, oysa Allah âhireti kazanmanz

ister. Allah Güçlü'dür, Hakim'dir. Daha önceden Allah'tan verilmi bir

hüküm olmasayd, aldklarnzdan ötürü size büyük bir azab eriirdi
" 1

âyetlerini indirdi. Bir sonraki âyetle de ganimeti Müslümanlara helal kld.

Bir yl sonrasnda Uhud savanda Müslümanlar bir önceki savata fidye

almalanna karlk cezalandrdlar. Zira ashâbdan yetmi kii öldürüldü,

dierleri de Hz. Peygamber’i (saiiniiahu aleyhi veseHem) brakp kaçtlar. Resûlullah'n

(saiiBiiohu aleyhi vesaiiem) dilerinden biri knld. Miferi banda parçalanp kanlar

yüzüne akt. Bu konuda Yüce Allah: "Bakalarn iki misline urattnz bir

musibete kendiniz uraynca m: «Bu nereden?» dersiniz. De ki: "O, kendi

tarafmzdandr..."* âyetini indirdi ki bu duruma dümeleri bir önceki sava

sonras fidye almalanndan dolayyd.”

bn Abbâs der ki: O gün (Bedir savanda) Müslümanlardan bir adam

önünde bulunan müriklerden bir adamn peinden giderken, üst tarafndan

bir krbaç vuruu ile, "lerle ey Hayzûm!” diyen bir süvari sesi duydu.

Önündeki mürie baknca da bir anda yere serildiini gördü. Ona baktnda

ise burnunun dalp, krbaç vuruuyla yüzünün yarlm olduunu ve her

tarafnn morardn gördü. Ensâridan olan bu adam gelip durumu

Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi vaseiiem) anlattnda: "Doru söylüyorsun! Zira bu

üçüncü semann yardmlanndandr" buyurdu. O günü Müslümanlar,

müriklerden yetmi kiiyi öldürüp, yetmi kiiyi de esir aldlar. 5

bn Cerîr, Hz. Ali'den bildirir: "Bedir savanda Cebrâil bin melekle Hz.

Peygamberin (saiiaiiahu aleyhi «seiiem} sana indi ki sa tarafta Ebû Bekr vard. Mikâil

’ Enfal Sur. 67, 68
1
ÂJ-i mrân Sur. 165

5 bn Eb eybe (10/350, 351, 14/365-368), Ahmed 1/334-336, 345, 346 (208, 221),

Müslim (1763), Ebû Dâvud (2690), Tirmzî (3081), bn Cerir (11/51, 275, 276), bn Ebi

Hâlim (5/1662, 1730), Ebû Avâne (6580, 6692-6695), bn Hibbâr (4793), EbÛ Nuaym (408)

ve Beyhakî (3/51, 52).
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de bin melekle birlikte Hz. Peygamberdin (alallthu aiayhî veBaiism) sol tarafna indi. Ben

de sol tarafta bulunuyordum."1

bn Ebî eybe, krime'den bildirir: Resûlullah (uiiaiiahu aleyhi mcilem) Bedir

savanda: "Bu Cebrail ! Atnn dizginlerini tutmu, üzerinde sava teçhizatyla

geliyor" buyurdu .

3

Süneyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Mücâhid'den bildirin “Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vBSBiem) Enfâl Sûresi’nde de belirtildii gibi binden daha fazla melekle

desteklenmemitir. Üç bin veya be bin melein zikredilmesi sadece

Müslümanlara bir moral desteidir. Ancak binden fazla melekle desteklenmi

deildir." 5

bn Ebî eybe ve Buhâri, Bedir savana katlanlardan birisi olan Rifâa b.

Râfi' ez-Zürakfden bildirir: Cebrail, Peygaberimize (saiiaiiahu aleyhi «mM geldi ve:

“Bedir savana katlanlan nasl görüyorsunuz?" diye sordu. Allah Resulü:

"Müslümanlarn en üstünlerinden görüyoruz" karln verince, Cebrail: “Biz

de Bedir savana katlan melekleri öyle görüyoruz" dedi .

4

Ebu'-eyh, Atiyye b. Kays'tan bildirir: Cebrail yeil ve üzeri tozlu dii bir at

üzerinde, elinde mzra üzerinde zrh ile Hz. Peygamberin isaiiahahu aleyhi veseiiem)

yannda durdu ve: “Ey Muhammedi Yüce Allah beni sana gönderdi. Sen raz

olana dek yanndan aynlmamam emretti. Benden raz msn?" dedi. Allah

Resulü: "Evet!" karln verdi.

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini arka arkaya, pe pee eklinde

açklamtr .

6

bn Ceririn bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini “yardmc,

takviye olarak" eklinde açklamtr.

1

’ bn Cerir (11/58).

1 bn Ebî eybe (14/358).

3 bn Cerîr (11/59).

4 bn Ebî eybe (14/385) ve Buhâri (3992).

5 Enfâl Sur. 9
6 bn Cerir (11/54) ve bn Ebî Hâtim (5/1663).

7
Enfâl Sur. 9
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ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini açklarken: "Melekleri birbiri ardna gönderdi" demitir.

3

bn Ebî Hâtim, a'bî'den bildirir: "Pe pee bin melek gönderilmi

sonradan üç bin melek daha indirilmitir. Bu ekilde girdikleri savalarda

Müslümanlara dört bin melek yardmc olarak gönderilmitir."4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh’in

bildirdiine göre Mücâhid: ifadesini "yardmc, takviye olarak"

eklinde açklamtr.

6

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde:

buyruunu açklarken öyle demitir: "Yüce Allah Müslümanlara takviye

olarak pe pee bin melek gönderdi. Daha sonra üç bin melek daha

göndermi, sonrasnda bunlar be bine tamamlamtr. Bu ekilde meleklerin

indirilmesi konusunda da: "Allah, bunu size srf bir müjde olsun ve

kalpleriniz bununla yatsn diye yapt ..."
8
buyurmutur. Bize bildirilene

göre Ömer de: "Bedir gününde meleklerin bizimle birlikte olduu konusunda

herhangi bir üphemiz yoktur. Ancak sonraki savalarda olup olmadklann

ancak Allah bilir" demitir.
9

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Zeyd: ifadesini

arka arkaya, pe pee eklinde açklamtr.

11

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah bunu ancak bir müjde

olmas ve kalplerinizin yatmas için yapmt ..."
11 buyruunu açklarken:

’ bn Cem (11/53).

I
Enfâl Sur. 9

3 bn Cerîr (11/54).

4 bn Ebî Hâtim (5/1663).

5 Enfâl Sur. 9
6 bn Cerîr (11/55).

7
Enfâl Sur. 9

8
Âl-i mrân Sur. 126

9 bn Cerîr (6/25, 11/55).
10
Enfâl Sur. 9

" bn Cerîr (11/55).

II
Âl-i mrân Sur. 126
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'‘Yüce Allah melekleri Müslümanlar buna sevinsin ve korkulan yatsn diye

gönderdi" demitir.'

* ^44 K fUJJi bl ^u& îj

C^J OUaiJl jPrj fil* Ç-fcîjj

“Hani (Allah) kendi tarafndan bir güvenlik olarak sizi hafif

bir uykuya daldryor; sizi temizlemek, sizden eytann
vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekitirmek ve

ayaklarnz salam bastrmak için üzerinize gökten yamur
yadryordu." (Enfâl Sur. 1 1)

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

< Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: "...Sizi temizlemek...

için üzerinize gökten yamur yadryordu" 2 buyruunu açklarken: “Bedir

savanda inen hafif yamurdur" demitir .
3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Sizi temizlemek... için üzerinize gökten

yamur yadryordu "4 buyruunu açklarken öyle demitir: "Yüce Allah

yamuru uykudan önce indirdi. Bu ekilde inen yamurla toz bulutlar dindi,

yer sland, Müslümanlarn kalplen yatt ve ayaklan yere daha salam

basmaya balad ."5

bn shâk ve bn Ebî Hâtim, Urve b. ez-Zübeyrîden bildirir: "Yüce Allah

yamuru indirdiinde yerler çok yumuakt. Yamurdan sonra yerler

slannca yol almada zorluk çekmediler. Ayn yamur müriklerin üzerine

saanak ekline indii için bu yamur altnda yol alamadlar.”
6

bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh, bn Cüreyc vastasyla bn Abbâs'tan bildirir:

Bedir sava balamadan mürikler su kuyulanna Müslümanlardan önce

’ bn Ebî Hâtim 3/755 (4116), (5/1663).
2
Enfâl Sur. 11

1 bn Ebî eybe (14/359), bn Cerîr (11/63) ve bn Ebî Hâtim (5/1665).

* Enfâl Sur. 1

1

5 bn Cerîr (11/66) ve bn Ebî Hâtim (5/1665).

5 bn shâk (Sîretu bn l lifim, 1/619, 620) ve bn Ebî Hâtim (5/1665).
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varmlard. Bu yüzden Müslümanlar susuz kaldlar, pis ve cünüp bir ekilde

namazlarn kldlar. eytan da içlerine üzüntüyü sokarak: "çinizde bir

peygamberin bulunduunu söyleyip Allah'n dostlan olduunuzu iddia

ediyorsunuz, ancak pis ve cünüp bir ekilde namazlannz klyorsunuz"

demeye balad. Bunun üzerine Yüce Allah üzerlerine gökten yamur indirdi.

Yamurla vadi su doldu ve yanlarna kadar akt. Bu ekilde su içip

temizlendiler. Ayaklar yere daha salam basmaya balad ve içlerindeki

vesvese gitti.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Müruir, bn Ebî Hâlim ve Ebu’-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid: "jiLlJl buyruunu: "eytann vesvesesi"

eklinde açklamtr.

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Kalplerinizi pekitirmek ve

ayaklarnz salam bastrmak ..."5 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Kalplerini sakinletirmesi sabrla olmutur. Ayaklann salam bastnlmasna

gelince, yol aldklar vadi kumluk ve yumuak bir yerdi. Yamur inince yerler

sertleti ve bu ekilde daha rahat yol almaya baladlar."4

bn Cerir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî:

"...Ayaklarnz salam bastrmak için üzerinize gökten yamur
yadryordu "5 buyruunu açklarken: “Üzerinde yol aldklar kumluk yer sert

olsun ve ayaklan yere daha salam bassn diye yamuru göndermitir"

demitir .

6

bn Cerir, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Hz. Ali'den bildirir: Resûlullah [erIUIbIhj

aleyhi vesaiiem) Bedir savann olaca günün gecesinde namaz klp:
"
Allahm ! Bu

topluluk helak olursa artk sana ibadet eden kalmaz" diye dua ediyordu. te o

gece üzerilerine saanak bir yamur indi. "...Ayaklarnz salam bastrmak

için üzerinize gökten yamur yadryordu" 7 buyruu da bu anlamdadr .

1

’ Enfâl Sur. 11

' bn Cerîr (11/66) ve bn Ebî Hatim (5/1666).

’ Enfâl Sur. 11

4 bn Ebî Hatim (5/1666, 1667).

5 Enfâl Sur. 11

b bn Cerîr (11/68) ve bn Ebî Hatim (5/1667).

7 Enfâl Sur. 11
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j ijsiK^ J J\ 4*3 s-y. H

üû JS^ y>ij jlüSfi j> tj^ii çij« Ijj^r *jîi rJi
"Hani Rabbin meleklere, «Ben sizinle beraberim. man
edenlere sebat verin. Ben kafirlerin kalplerine korku

salacam, imdi vurun boyunlarnn üstüne. Vurun, onlarn
bütün parmaklarna» diye vahyediyordu." (Enfâl Sur. s)

bn Ebî Hatim, Ebû Bedr Abbâd b. Velîd el-uberî'den o da Ebû Saîd'den

(Ahmed b. Dâvud el-Haddâd) bildirin Yüce Allah hiç kimseye “Ben sizinle

beraberim” demi deildir. Sadece Bedir savanda bunu meleklere söylemi

ve fetih hakknda: "...Ben sizinle beraberim ..."
2 buyurmutur .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: “Melekler Müslümanlann

yannda sadece Bedir savanda savamlardr” demitir .

4

Ebu’-eyh ve bn Merdûye, Ebû Umâme b. Sehl b. Huneyf'ten bildirir:

Babam bana öyle dedi: “Evladm! Bedir savanda birimizin mürik birinin

bana iaret ettiini, ancak klç mürie henüz ulamadan bann
bedeninden aynldn görmüümdür.”

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Mürikler, kervan Müslümanlardan

korumak ve onlarla savamak üzere çkp Bedirie gittiklerinde oradaki

kuyulara müminlerden önce vardlar. Karargah da oraya kurdular. Hal böyle

olunca Müslümanlar susuz kaldlar, pis ve cünüp bir ekilde namazlann

kldlar. eytan da içlerine üzüntüyü sokarak: "çinizde bir peygamberin

bulunduunu söyleyip Allah'n dostlan olduunuzu iddia ediyorsunuz, ancak

pis ve cünüp bir ekilde namazlarnz klyorsunuz” demeye balad. Durum

ashabn içinde büyük bir sknt yaratt. Bunun üzerine Yüce Allah bir yamur
gönderdi. Vadi suyla dolup tat. Müslümanlar kaplarn su doldurdular,

hayvanlarn suladlar, ykanp temizlendiler. Bu ekilde Yüce Allah yamurla

hem onlar temizledi, hem de yerler slanp sertletii için ayaklar yere

’ bn Cerir (11/62, 63), Târih (2/424-426) ve Ahmed 2/259 (946).

1
Enfâl Sur. 12

5 bn Ebî Hâtim (5/1667).

4 bn Ebî eybe (14/354).
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salam basar oldu. Çünkü müriklerle aralannda kumluk bir arazi vard. Yüce

Allah yamuru gönderince kumluk ve yumuak olan yerler sertleti, yürürken

yere daha salam basar oldular.

Sonrasnda Hz. Peygamber (sstiaiiahu Bieyti «seiM Müslümanlarla birlikte

harekete geçti- O günü ikiyüz yetmii Ensâridan, kalanlar Muhacirlerden

olmak üzere Müslümanlann says üçyüz onüç kiiydi. Müriklerin banda o

zaman yandan dolay Utbe b. Rabîa bulunuyordu. Utbe sava öncesi öyle

bir konuma yapt: “Ey Kureyliler! Beni dinleyin! Size kar efkatimden

dolay nasihatta bulunacam ki bundan sonra size nasihat etme imkanm

olmayacak. Mekke’den çk amacnza ulatnz ve Ebû Süfyân kervanla

birlikte kurtuldu. Sa salim bir ekilde siz de geri dönün. ayet Muhammed

doru söylüyorsa ve gerçekten bir peygamber ise buna en çok sizler

sevinmelisiniz. Yok, eer yalanc biri ise onun kann dökmemek en çok size

yarar.” Bu sözleri duyan Ebû Cehil ask bir suratla ona doru döndü,

söverek: “çin korkuyla dolmu!” dedi. Utbe: “Bu gün kimin ödlek olduunu,

kabilesini datp bozan kiinin kim olduunu göreceksin” karln verdi.

Bu konumalardan sonra Utbe b. Rabîa ve eybe b. Rabîa meydana

çktlar. Müslümanlann mzrak alan içine girdiklerinde: "Bize, karlkl

çarpacamz adamlarnz gönderin!” diye seslendiler. Bu çan üzerine

Hazrec oullanndan birkaç genç kalkt, ancak Hz. Peygamber (uUaiiahu dutu mailem)

geri oturmalann söyledi. Bu gören Utbe: "Ey Hâim oullan! Peygamber

sizden olduu halde biz kardelerinize Hazrec oullanndan olan gençleri mi

gönderiyorsunuz!” dedi. Bunun üzerine Hamza b. Abdilmuttalib, Ali b. Ebî

Tâlib ve Ubeyde b. el-Hâris kalkt. Klçlanyla alana indiler. Yaklatklannda

Utbe: “Konuun da kim olduunuzu örenelim. ayet bize denk kiilerseniz

rakip olarak kabul edelim” dedi. Hamza: “Ben Allah’n ve Resûlünün

aslanym!" deyince, Utbe: “Deerli bir rakipsin" karln verdi.

eybe, Hamza'nn üzerine atld. Karlkl bir iki klç salladktan sonra

Hamza onu vurup öldürdü. Sonra Ali b. Ebî Tâlib, Veîîd b. Utbe’nin karsna

çkt. Onlar da karlkl bir iki klç salladktan sonra Ali onu vurup öldürdü.

Sonra Ubeyde kalkt. Utbe de onun karsna çkt. Karlkl birkaç klç

salladktan sonra her ikisi de yaraland. Hamza, Utbe’nin üzerine atlayp onu

öldürdü.
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Sonra Hz. Peygamber (saiisUahu aleyhi vasllm) kalkt ve: "Allahm! Rabbim! Sen h
bana kitab indirdin. Savamam emredip zaferi de vaat ettin. Verdiin bu

sözden dönme!" diye dua etti. Sonrasnda Cebrâil geldi ve: "...Rabbinizin size,

indirilmi üç bin melek ile yardm etmesi size yetmez mi?"1
âyetini getirdi.

Yüce Allah da meleklere: "...Ben sizinle beraberim. man edenlere sebat

verin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacam. imdi vurun boyunlarnn

üstüne. Vurun, onlarn bütün parmaklarna" 1

diye vahyetti. Müriklerden

içlerinde Ebû Cehil'in de bulunduu altm dokuz kii öldürüldü. Ukbe b. Ebî

Muayt esir alnd. Hapsedildii yerde ölünce müriklerden ölenlerin says

yetmii buldu. Yetmi kii de esir alnd .
3

bn Merdûye ve Beyhakî, Delâil’de Sâide oullanndan birinden bildirir

Ebû Esîd Mâlik b. Rabîa’nn kör olduktan sonra öyle dediini iittim: ayet u
an sizinle Bediride bulunsaydm ve gözlerim görüyor olsayd Meleklerin

çkt yollan tereddüt tamadan teker teker size gösterirdim. Yüce Allah

melekleri indirip onlara: "...Ben sizinle beraberim. man edenlere sebat

verin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacam. imdi vurun boyunlarnn

üstüne. Vurun, onlarn bütün parmaklarna"4 diye vahyetti. Onlara sebat

vermesi de Müslümanlardan birine tand birinin suretiyle gelmesi ve:

"Sevinin! Mürikler hiçbir ey yapamaz. Allah da sizinle beraberdir. Onlara

saldnn!" demesidir. blis melekleri bu ekilde görünce dönüp kaçmaya

balad ve müriklere: "Benim sizinle bir ilgim yok!" dedi. blis de müriklerle

savaa Surâka adnda birinin suretinde katlmt. Ebû Cehil de mürikleri

kkrtarak: "Surâka'nn sizi bu ekilde yüzüstü brakmas sizi zayi
1

düürmesin! Zira önceden Muhammed'le anlamt" demeye balad. Daha

sonra: "Vallahi Muhammed ile ashabn iplerle balamadan buradan

dönmeyeceiz! Onun için onlar öldürmeyin canl olarak yakalayn!” dedi .

5

Beyhakî, Delâil’de krime vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: Bedir sava

balamak üzereyken Resûlullah (saiiaiiahu aiayh vasta) ellerini kaldrp:
"Allahm

'

ayet bu bir avuç insan hezimete urayacak olursa irk galip gelecek ve

’ Âl-i mrân Sur. 124
1
Enfâl Sur. 12

5 Benzerini muhtasar olarak Zeylal, Tahrîcu'l-Kedftia (2/16, 17) geçtii üzere bn
Merdûye.

4
Enfâl Sur. 12

5 Beyhakî (3/53, 81).
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yeryüzünde senin için din diye bir ey olmayacak" eklinde dua etmeye ve

Allah'tan yardm istemeye balad. Ebû Bekr de: "Vallahi Allah sana yardm

edecek ve yüzünü kara çkarmayacaktr" diyordu. Sonrasnda Yüce Allah pe
pee iki bin melei müriklerin bulunduu yere indirdi. Bunun üzerine

Resûlullah MMUm bMû «senem) öyle buyurdu:
"
Müjdeler olsun ey Ebû Bekr!

Cebrail, san santn sarm ve atnn dizginlerini tutmu bir ekilde yer gök

arasn doldurarak geldi. Yere indikten sonra bir ara gözden kayboldu.

Gördüümde ön dileri toza bulanmt. Bana da: «Sen Yüce Allah'a dua ettin.

Allah da sana yardmm gönderdi» dedi.

bn Ebî Hâtim, Rabî' b. Enes'ten bildirin "Bedir sava srasnda insanlar

kimlerin melekler tarafndan öldürüldüünü biliyorlard. Zira melekler

tarafndan öldürülen kiilerin boyun ve parmaklan sanki bir ate aleviyle

kesilmi gibiydi.''1

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ikrime: "...Vurun

boyunlarnn üstüne..."3 buyruunu: “Balann vurun" eklinde

açklamtr.*

bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Atiyye: "...Vurun

boyunlarnn üstüne..."5 buyruunu: "Boyunlarn vurun" eklinde

açklamtr.

6

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk:

"...Vurun boyunlarnn üstüne..."
7 buyruunu: "Boyunlarn vurun” eklinde

açklamtr.

8

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs:

"...Vurun, onlarn bütün parmaklarna"1 buyruunu açklarken: "Burada

parmaklardan kast parmak uçlandr” demitir.*

’ Beyhakî (3/53, 54).

1 bn Ebî Hâtim (5/1668).

5 Enfâl Sur. 12

< bn Cerîr (1 1/70, 71) ve bn Ebî Hatim (5/1668).

s Enfâl Sur. 12
6 bn Cerîr (11/70).

7 Enfâl Sur. 12

8 bn Cerîr (1 1/70) ve bn Ebî Hâtim (5/1668).
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Atiyye: “jl2 3 buyruunu: "Farmaklannn her
0

bir mafsalna vurun” eklinde açklamtr. 4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Evzaî: “ûl5 3 Ij5^»>j"
5 buyruunu

0

açklarken: "Yüzlerine gözlerine vurun ve onlara ateten oklaratn” demitir

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: 44 3
jUl”

6 buyruu ne anlama gelmektedir?” diye sorunca, bn Abbâs: “Parmak
0

uçlan demektir. Huzeyl lehçesinde ise tüm beden anlamnda kullanlr
’

demitir. Nâfi': “Her iki anlam konusunda iirle örnek verebilir misin?” diye

sorunca, bn Abbâs öyle demitir: “Evet, verebilirim. Parmak uçlan anlam

konusunda Antere el-Abesî:

“Parmak uçlar mzraklar kavrad anda

Yoktur kabilemden cengaveri sava meydannda" demitir. Tüm beden

anlam konusunda ise el-Huzelî:

Bir aslan çkar karsna bedeni kasta ve iman

Pençeleri körelmi bir e yaramayan" demitir."7

Abd b. Humeyd ve bn Merdûye, Ebû Dâvud el-Mâzinî'den bildirir: “Bedir

savanda müriklerden birinin peine dütüm ve ona doru klcm salladm.

Ancak klcm henüz ona demeden adamn ba yere dütü. Bu ekilde onu

bakasnn öldürdüünü anladm.”

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Katâde: "...imdi vurun boyunlarnn

üstüne. Vurun, onlarn bütün parmaklanna"' buyruunu açklarken: “Bedir

’ Enfâl Sur. 12
1 bn Cerîr (1 1/72, 73) ve bn Ebî Hâtim (5/1668).

5 Enfâl Sur. 12
4 bn Cerîr (1 1/72) ve bn Ebî Hâtim (5/1668).

5 Enfâl Sur. 12
6 Enfâl Sur. 12

7 el-tkân ’de (2/102) geçtii üzere Tastî.
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savanda vurulanlar ya bandan ya yüzünden ya da mafsallarndan

vurulmulard" demitir.

jii * jtrt» (ti#* â-3 o*Jj lîj Ijîii» MffU

w il
i
-ia jsj Jl>a i' Jia ni ijs ixi>

:

cr^ ^
"Ey inananlar! Sava için ilerlerken kafirlerle toplu halde

karlatnzda onlara arkanz dönmeyin. Tekrar

savamak için bir tarafa çekilmek veya bir baka toplulua
katlmak maksad dnda, o gün arkasn dümana dönen

kimse Allah'tan bir gazaba uram olur. Onun varaca yer

cehennemdir. Ne kötü bîr dönütür!" (Enfâl Sur. 15. e)

Buhârî, Târih'öe, Nesâî, bn Ebî Hatim ve ibn Merdûye, Nâfi’den bildirir:

bn Ömer'e: "Biz dümana kar savata bazen sebat gösteremiyoruz. Ayrca

âyette belitilen fie’nin (baka topluluun, yardmcnn) kim olduunu

bilmiyoruz. mammz m yoksa askerlerimiz mi?” diye sorduumda: "Bu

topluluk ve yardmcdan kast Allah Resulüdür” karln verdi. "Ama Yüce

Allah: "Sava için ilerlerken kafirlerle toplu halde karlatnzda onlara

arkanz dönmeyin"* buyuruyor" dediimde: "Bu âyet, Bedir savana

katlanlar için nazil olmutur. Ne öncesini, ne de sonrasn ilgilendirir"

karln verdi.

1

Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim,

Nehhâs, Nâsih'de, Ebu'-eyh, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Ebû Saîd el-Hudrî: "...O gün arkasn dümana dönen kimse Allah'tan bir

1

Enfâl Sur. 12
2
Enfâl Sur. 15

3 Buhârî (3/188), Nesâî, S. el-Kübrâ (11200) ve bn Ebî Hatim (5/1671).
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gazaba uram olur..."' buyruunu açklarken: “Bu âyet özel olarak Bedir

savana katlanlar hakknda nazil oldu" demitir.
2

bn Ebî eybe ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Ebû Nadra: *...0 gün

arkasn dümana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uram olur..."
1

buyruunu açklarken öyle demitir: “Bedir savanda nazil olmutur. O

zaman oradaki Müslümanlarn katlacaklan baka bir Müslüman topluluk

yoktu. Katlacaklarsa da ancak müriklere katlm olurlard/’4

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ömer b. el-Hattâb’tan bildirir:

“Bu âyeti farkl yorumlayp kendinizi kandrmayn. Âyet Bedir savanda naz I

olmutur; ancak bu gün her bir Müslümann yardmcs benim."5

Abd b. Humeyd ve bn Ceririin bildirdiine göre Katâde bu âyeti

açklarken: “Bedir sava için geçerli olan bir konudur; zira o zaman

Müslümanlar Resûlullah'n (seiiaUBtuBeyh. «seiiem) yannda bulunuyorlard" demitir.
’’

Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti

açklarken: “Bu âyet özel olarak Bedir savana katlanlar hakknda nazil

olmutur. Zira Resûlullah' (ssflsiiatHi aleyhi vtseiiem) brakp kaçma gibi bir yollan yoktu"

demitir.

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Nehhâs, Nâsih’de

ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...0 gün arkasn dümana

dönen kimse Allah'tan bir gazaba uram olur..."7 buyruunu açklarken

öyle demitir: "Bu âyet, Bedir savama özel hüküm içeren bir âyettir.

Savatan kaçma da büyük günahlardan deildir."
8

’ Enfâl Sur. 16

’ Ebû Dâvud (264$), Nesaî, S. el-Kübrâ (11203), ibn Cerîr (11/77), bn Ebî Hâtim

(5/1670), Nehhâs (sh. 46), Hâkim (2/327) ve bn Kesîr, Tefsir'de (3/570) geçtii üzere bn
Merdûye. Sahih hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 2306).

J Enfâl Sur. 16
4 bn Ebî eybe (14/380) ve bn Cerîr (1 1/76).

* bn Ebî eybe (12/536), bn Cerîr (11/81) ve bn Ebî Hâtûn (5/1671).
6 bn Cerîr (11/79).

7 Enfâl Sur. 16
8 bn Ebî eybe (14/386), bn Cerîr (11/78) ve Nehhâs (sh. 460),
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bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre klime: "...O gün arkasn

dümana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uram; olur...'" buyruunu

açklarken: “Bedir sava hakkndadr" demitir.

Abdurrezzâk, Musannefte, îbn Ebî eybe ve bn Cerîr, Dahhâk'tan bildirir:

"Bedir savanda bulunanlar hakkndadr. Zira o günü Müslümanlarn

Resûlullah'tan(s8«0ishuBB^i«sEHBn) baka katlacaktan kimse yoktu."
2

Abdurrezzâk, Katâde'den bildirir: "...O gün arkasn dümana dönen

kimse Allah'tan bir gazaba uram olur..."3 buyruu Bedir sava

hakkndadr. Görmez misin "O gün" buyurmaktadr.4

ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Yezîd b. EbîHabîb’den bildirir: Yüce Allah, Bedir

savandan kaçanlan Cehenneme koyacan bildirmi ve: "...O gün arkasn

dümana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uram olur..."5 buyurmutur.

Uhud savanda olanlar hakknda ise: "ki topluluun karlat gün,

içinizden yüz çevirip kaçanlar, eytan ancak yaptklar baz hatalardan

dolay yoldan kaydrmak istemiti. Ama yine de Allah onlar affetti..."
6

buyurmutur. Bundan yedi yl sonra Huneyn savanda olanlar için de:

"...Yeryüzü bütün geniliine ramen size dar gelmiti, sonunda gerisin

geri dönmütünüz. Sonra Allah, Resûlü ile müminler üzerine sekînetini

indirdi, sizin görmediiniz ordular (melekler) indirdi de kâfirlere azap etti.

te bu, o kâfirlerin cezasdr. Sonra Allah, bunun ardndan yine dilediinin

tövbesini kabul eder. Zira Allah balayan, esirgeyendir"7 buyurmutur.
8

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: 'Tekrar

savamak için bir tarafa çekilmek veya bir baka toplulua katlmak

maksad dnda, o gün arkasn dümana dönen kimse Allah'tan bir

gazaba uram olur. Onun varaca yer cehennemdir. Ne kötü bir

1

Enfâl Sur. 16
1 Abdurrezzâk (9521, lafz kendisiründir) ve bn Cerîr (11/78).

J Enfâl Sur. 16
4 Abdurrezzâk (9520).

* Enfâl Sur. 16
6
Âl-i mrân Sur. 155

7 Tevbe Sur. 25-27

'bn Cerîr (11/79).
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dönütür!"

1

âyetini açklarken öyle demitir. "Bedir savanda savaanlar

müriklere bir daha saldrmak veya kaçmadan arkadalannn arasna bir daha

katlmak dnda sava alanndan kaçt zaman Allah'n gazabn haketmi

demektir ve onun yeri cehennemdir. Bu âyet Bedir savana has bir hükmü

içermektedir. Kafirlerin kökünü kazmak için Yüce Allah Müslümanlara

öylesine ar bir hüküm koymutur. Mekkeli müriklerle Müslümanlar

arasnda yaplan ilk sava da budur.”
J

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Dahhâk'tan bildirir:

“Miiteharrif dümann açn bulmak ve oradan saldrmak üzere die r

arkadalarndan öne geçen kiidir. Mütehayyiz ise Resûlullah [aiisu* aieyt» meferr)

ile ashabna kaçp snan kiidir. Bugün de bandaki amirin veya

arkadalarnn yanna kaçan kii de mütehayyiz biri saylr. Bu âyet, böylesi

sava alanndan kaçmamalan için Resûlullah'nMeHaKuaie^iveMiM ashabna inen

bir uyaryd. O zamanlarda Müslümanlarn yardmcs Allah Resûlü idi."
3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, Atâ b. Ebî Rebâh’tan bildirin “...O

gün arkasn dümana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uram olur ..."
4

buyruundaki hüküm: "imdi Allah, yükünüzü hafifletti, sizde zayflk

olduunu bildi. O halde sizden sabrl yüz kii bulunursa, (onlardan) ikiyüz

kiiye galip gelir. Ve eer sizden bin kii olursa, Allah'n izniyle (onlardan)

ikibin kiiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir
"5 âyetiyle

neshedildi .

6

bn Cerîr ve Nehhâs, Nâsih’de bn Abbâs'tan bildirir: Sava alanndan

kaçmak büyük günahlardandr. Çünkü Yüce Allah: "Tekrar savamak için bir

tarafa çekilmek veya bir baka toplulua katlmak maksad dnda, o gün

arkasn dümana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uram olur. Onun

varaca yer cehennemdir. Ne kötü bir dönütür!"7 buyurur .

8

1

Enfâl Sur. 1

6

* bn Ebî Hatim (5/1670-1672).

1 bn Ebî Hâtim (5/1670, 1671).

* Enfâl Sur. 1

6

5 Enfâl Sur. 66
6 bn Cerîr (11/80).

; Enfâl Sur. 16
8 bn Cerîr (11/81) ve Nehhâs (sh. 461).



Âyet: 15, 16 • Bedir Sava 75

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Ömer: "Sava alanndan kaçmak,

büyük günahlardandr" demitir.’

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Sava

alanndan kaçmak, büyük günahlardandr" demitir.

2

Saîd b. Mansûr, bn Sa'd, bn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî,

cl-Edebu'l-MüfrecTde, Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Nehhâs, Ebu’-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, uabu'l-îman’ds bn

Ömer'den bildirir: Resûlullah (seiiaiiahu aievh veseiEm) bîzlerî bir savaa gönderdi. Sava

esnasnda da bozguna urayp kaçtk. Bunun üzerine: "Sava alanndan kaçp

Allah’n azabna maruz kalmken Hz. Peygamberim (»mu aleyhi vesellem) yüzüne

nasl bakanz?" demeye baladk. Dönüte sabah namazndan önce

Resûlullah’n (uMek aleyhi vesellem) yanna gittik. Evinden çktnda: "Sizler

kimsiniz
?”

diye sordu. "Biz sava alanndan kaçanlarz” dediimizde:
"
Aksine

siz geri dönmek üzere kaçtnz" buyurdu. Bu sözü üzerine ellerini öpmeye

baladk. Resûlullah (suliaiiahu aleyhi vesellem):
''

Müslümanlarn yardmcs da benim"

buyurdu ve: "Tekrar savamak için bir tarafa çekilmek veya bir baka

toplulua katlmak maksad dnda, o gün arkasn dümana dönen kimse

Allah'tan bir gazaba uram olur..."’ âyetini okudu .

4

bn Merdûye, Hz. Peygamberim (saiteiiahu aleyhi vesellem) azatls Umâme’den

bildirir. Resûlullah'n (saiiaUahu aleyhi vesellem) abdestine yardmc olup ellerine su

dökerken adamn biri geldi ve: "Yâ Resûlallah! Ailemin yanna gitmek

istiyorum. Bana aklmda tutacam bir nasihatte bulun" dedi. Allah Resûlü:

"Sava alanndan kaçma! Zira sava alanndan kaçan kii, Allah’n gazabna

urar ve onun varaca yer Cehennemdir" buyurdu .
5

' bn Ebî eybe (12/537).

1 bn Ebî eybe (12/537) ve bn Ebî Hâtim (5/1669):

* Enfâl Sur. 16

4 Saîd b. Mansûr, Sünen (2539), bn Sa'd (4/145), bn Ebî eybe (12/535, 536), Ahmed

9/181, 281, 10/33, 40, 135 (5220, 5384, 5591, 5744, 5752, 5895), Buhârî (972, lafz

kendisinndir), Ebû Dâvud (2647, 5223), Tirmizî (1716,
"
hasen "), bn Mâce (3704), bn Ebî

Hâtim (5/1671) ve Beyhakî (4311). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfSünen et-Tirmizî, 290).

5 Heysemî, Mecmuu’z-ZeoâuTde (4/217) der ki: "Ravilerden Yezîd b. Sinan' Buhârî ve

bakalar güvenilir bulmu, ancak çounluk tarafndan zayf görülmütür. Dier raviler

ise güvenilir ravilerdir."
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âfiî ve bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Dümanlardan üç

kiiden kaçan kii savatan kaçmam olur. Ancak iki kiiden kaçan kii sava

alanndan kaçm saylr" demitir.

1

Hatîb, el-Muttefik ve'l-Mufterik'öe bn Ömer'den bildirin "Ey inananlar!

Sava için ilerlerken kafirlerle toplu halde karlatnzda onlara arkanz

dönmeyin"2 âyeti nazil olduunda, Resulullah (siimmiu iyti «anm): "Bu konuda

Allah'n buyurduu gibi deyin!" buyurdu. "Allah kendisine ortak komay
elbette balamaz, bundan bakasn dilediine balar ..."3 âyeti nazil

olduunda da: "Bu konuda Allah'n buyurduu gibi deyin!" buyurdu .
4

Ahmed, Amr b. el-Âs'tan bildirir: "Hz. Peygamber Maiiehu aleyhi««M ani gelen

ölüm, ylan srmasyla gelen ölüm, yrtc hayvanlardan gelen ölüm,

boularak ölme, yanarak ölme, bir eyin üzerine düerek ölme, üzerine bir

ey düerek ölme ve sava alanndan kaçarken ölme olmak üzere yedi çeit

ölümden Allah'a snrd ."5

Ahmed, Ebu'l-Yeseriden bildirir Resulullah {»MBhu aiayhi vesaUm) u yedi sözle

dua ederdi:
"Allahm ! Yüksek bir yerden düüp ölmekten sana snrm.

Dertten, boulmaktan ve yanarak ölmekten sana snrm, ölüm anmda

eytann bana bulamasndan sana snrm. Senin yolunda kaçarken ölmekten

sana snrm. (Bir hayvan tarafndan) sokularak ölmekten de sanasnrm."6

ibn Sa’d, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Siföfta Hz.

Peygamberim (safciiîhu aleyhi «niiem) azatls Bilâl b. Yesâr b. Zeyd'den, o da

babasndan, o da dedesinden naklen bildirdiine göre Resulullah (uUlahu aleyh

vesaiiem) öyle buyurmutur: "
Kendisinden baka ilah olmayan, hep diri kalp

yarattklarn ayakta tutan Allah'tan mafiret diler ona tövbe ederim, diyen kii

sava alanndan kaçm olsa dahi balanr. "7

' âfiî 2/235 (388) ve bn Ebî eybe (12/537). Elbânî, rvâu'l-Call'de (5/28, 29) hadisin

sahih olduunu söylemitir.
1
Enfâl Sur. 15

5 Nisa Sur. 48

* Hatîb 1/149 (31).

» Ahmed 11/168, 29/352, 353 (6594, 17818). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
6 Ahmed 24/281 (15523). Muhakkik: "snad zayftr" demitir.
7 bn Sa'd (7/66), Ebû Dâvud (1517), Tirmizî (3577) ve Beyhakî (75, 211). Sahih hadistir

(Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1343).
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bn Ebî eybe ve Hâkim’in bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurmutur "Üç defa: «Kendisinden baka ilah olmayan, hep diri kalp

yarattklarn ayakta tutan Allah'tan mafiret diler ona tövbe ederim» diyen kii

sava alanndan kaçm olsa dahi günahlar balanr.'

bn Ebî eybe de Muâz b. Cebel'den merfû olarak benzerini zikreder .

1

"Onlar siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attn
zaman da sen atmamtn, fakat Allah atmt. Allah bunu,

inananlar güzel bir imtihana tâbi tutmak için yapmt.
Dorusu Allah iitendir, bilendir/' «Enfâl Sur. 1 7)

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar siz öldürmediniz fakat

Allah öldürdü. Attn zaman da sen atmamtn, fakat Allah atmt ..."3

buyruunu açklarken öyle demitir: Müslümanlar Bedir savanda: "Ben

öyle öldürdüm, böyle öldürdüm” deyince Yüce Allah mürikleri kendisinin

öldürdüünü bildirmitir. Yine Hz. Peygamberdin (uiuishu aleyhi metan) müriklerin

yüzüne doru att bir avuç topra kendisinin attn ifade etmitir/

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde:

"...Attn zaman da sen atmamtn, fakat Allah atmt ..."

4

buyruunu

açklarken: "Bundan kast, Bedir savanda Resûlullah'n (sellallahu Buyhi vasallem)

müriklere doru savurduu topraktr” demitir .

6

ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Attn zaman da sen

atmamtn, fakat Allah atmt ..."7 buyruunu açklarken öyle demitir:

1 bn Ebî eybe (10/300) ve Beyhakî (2/117, 118, "sahih")
1 bn Ebî eybe (10/299, 300).

3 Enfâl Sur. 17
3 bn Cerîr (11/83) ve bn Ebî Hâtim (5/1672).

5 Enfâl Sur. 17
6 Abdurrezzâk (1/255, 256) ve bn Cerîr (11/84).

7
Enfâl Sur. 17
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Bedir savanda Resûlullah (seiisiiahu aleyhi veiM yerden ald üç tane çakl tandan

birini müriklerin sa tarafna, birini sol tarafna, dierini de önlerine att ve:

"Yüzleri berbat olsun!" dedi. Sonrasnda mürikler hezimete urad.’

bn Asâkir, Mekhûl'den bildirir: Bedir savanda Hz. Ali ile Hamza, eybe b.

Rabîa’nn üzerine saldrnca mürikler: "Bir kiiye kar iki kii mi!" demeye

baladlar. Ardndan sava balad. Resûlullah [saiianshu aleyhi veseiim):
"Allahm ! Sen

bana savamay emrettin ve zafer sözü verdin. üphesiz sen sözünden

dönmezsin " buyurdu. Sonra yerden ald bir avuç çakl tan müriklerin

yüzüne doru savurdu. Allah'n da izniyle mürikler hezimete urad. te:

"...Attn zaman da sen atmamtn, fakat Allah atmt ..."
2 buyruu da

bunu ifade etmektedir.
3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye, Hakîm b. Hizâm'dan

bildirir: Bedir savanda bir tasn içine çakl atlyormu gibi gökten bir sesin

yere indiine ahit olduk. Resûlullah [aMahhu aleyh «seion) de: "Yüzleri berbat

olsun!" diyerek bu talar bize doru att. Sonrasnda hezimete uradk. te:

"...Attn zaman da sen atmamtn, fakat Allah atmt ..."4 buyruu da

bunu ifade etmektedir.

5

Ebu'-eyh ve ibn Merdûye, Câbir'den bildirir: Bedir savanda gökten

yere düen çakl sesleri iittim. Sanki bir tasn içine atlm gibiydiler. Her iki

taraf sava için sat düzenine girdiinde Resûlullah MoMu aleyh *e**lie«) bu talan

alp müriklerin yüzüne doru att. Sonrasnda mürikler hezimete uradlar.

te: "...Attn zaman da sen atmamtn, fakat Allah atmt ..."

6

buyruu

da bunu ifade etmektedir.

Taberânî, Ebu’-eyh ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Attn zaman da sen atmamtn, fakat Allah atmt ...
-7 buyruunu

açklarken öyle demitir: Resûlullah (uiieiiahu aleyhi veeellem) Bedir savanda Hz.

1 bn Ebî Hâtim (5/1673).
2
Enfâl Sur. 17

3 bn Asâkir (41/456).

« Enfâl Sur. 17

5 bn Cerîr (11/84, 85), bn Ebî Hâtim (5/1672) ve Taberânî (3128). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâid'de (6/84) der ki: "snad hasendir."
6
Enfâl Sur. 17

7 Enfâl Sur. 17
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Ali'ye: "Yerden bana bir avuç toprak ver" buyurdu. Hz. Ali topra verince

Allah Resûlü onu müriklerin yüzüne doru att. Müriklerden gözleri

toprakla dolmayan tek bir kii dahi kalmad. te: "...Attn zaman da sen

atmamtn, fakat Allah atmt..."' âyeti bu konuda nazil oldu.

2

bn Cerir, Muhammed b. Kays ile Muhammed b. Ka’b el-Kurazî'den bildirir:

BedVde iki topluluk birbirine yaklatnda Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) yerden

ald bir avuç topra müriklerin yüzüne doru savurdu ve:
"
Yüzleri berbat

olsun!" dedi. Müriklerden gözüne toprak girmeyen kimse kalmad. Sonra

Müslümanlar unlan öldürmeye ve esir almaya baladlar. Müriklerin

hezimeti de Resûlullah’n (uiiaiiBhu aleyh) rcsellem) yüzlerine savurduu toprakla oldu.

Bunun üzerine Yüce Allah: "...Attn zaman da sen atmamtn, fakat Allah

atmt. Allah bunu, inananlar güzel bir imtihana tâbi tutmak için yapmt.
Dorusu Allah iitendir, bilendir

"3 âyetini indirdi .

4

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve bn Ebî Hatim, Saîd b. el-Müseyyeb'den

bildirin Uhud savanda Ubey b. Halef atna binip koturmaya balad.

Resûlullah'a (raiBiiahu aleyhi nstilEm) yaklanca Müslümanlann bazlar Ubey'in önüne

çkmak istediler; ancak Allah Resulü: "Geri durun!" buyurdu. Ashab geri

durunca Resûlullah (saüaiiahu aleyhi reseiiem) mzran eline alp Ubey b. Halefe att.

Mzrak Ubey'in kaburga kemiklerinden birini krd. Ubey ar yaral bir ekilde

arkadalarnn yanna döndü. Mürikler geri dönerken Ubey’yi de tadlar ve:

"Bir eyin yok" diyerek onu teselli etmeye çaltlar. Onlarn bu sözünü duyan

Ubey de: "Vallahi o mzra tümümüzü kastederek atsayd hepimizi vururdu.

Ancak atarken sadece: "naallah seni öldüreceim!" dedi. Arkadalan Ubey'i

ayakta tutmaya çaltlar, ancak yoldayken ölünce onu gömdüler. Bu konuda

da Yüce Allah: "...Attn zaman da sen atmamtn, fakat Allah atmt.

Allah bunu, inananlar güzel bir imtihana tâbi tutmak için yapmt.

Dorusu Allah iitendir, bilendir
" 5

âyetini indirdi .

6

’ Enfâl Sur. 17
1

Taberânî (11750). Heysemî, Mecmuu'z-Zevâid'de (6/84) der ki: "Ravileri Sahîh’m

ravileridir."

} Enfâl Sur. 17
1 bn Cerir (11/85).

* Enfâl Sur. 17
6 bn Ebî Hatim (5/1673).
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bn Cerîr, Îbnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Saîd b. el-Müseyyeb ile

Zührfden bildirin "Bu âyet, Uhud sava srasnda Resûlullah'n {»yiahu deytu

ressiiam) att mzrak hakknda nazil oldu. Bu savata Resûlullah(*8MeSu8Mi«sE(!em)

böbürlenen Ube/e mzran frlatm ve onu köprücük kemiinden

vurmutu. Ubey ald bu darbenin ardndan birkaç defa atndan düecek gibi

sallanp durdu. Ald bu yaradan dolay günlerce aclar içinde kvrandktan

sonra da öldü. Ardndan Berzah'ta onun da ardndan âhirette azab

tadacaktr.'”

bn Cerîr ile bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Zührî: "...Attn zaman da

sen atmamtn, fakat Allah atmt ..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir:

Uhud savanda Resûlullah (diahhu akyhi ns*Wm) mzrasyla Ubey b. Halefi

yaralamt. Kendisine: ‘‘Ufak bir yara” denilince, Ubey: "Muhammedi «Seni

öldüreceim!» demiti. Vallahi bunu tüm insanlar için demi olsayd hepsi de

ölürdü” karln verdi.

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim, Abdurrahman b. Cübeyrîden bildirir: bn Ebi'l-

Hukayk ile yaplan savata Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi tokIM kendisine bir yay

getirilmesini söyledi. Uzun (gevek) bir yay getirilince: "Bundan baka bir yay

getirin" buyurdu. Bunun üzerine daha ksa ve sert bir yay getirildi. Resûlullah

(sBaHatu aleyhi »eseitem) bu yayla kaleye doru oku att. Ok gidip bn Ebi’l-Hukayk'

yatanda iken öldürdü. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Attn zaman da ser

atmamtn, fakat Allah atmt..."

3

âyetini indirdi/

bn shâk ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Urve b. ez-Zübeyr

"...Attn zaman da sen atmamtn, fakat Allah atmt. Allah bunu,

inananlar güzel bir imtihana tâbi tutmak için yapmt ...
nS buyruunu

açklarken öyle demitin "Onu attn zaman aslnsa atan kii sen deildin.

Zira Yüce Allah sana yardm etmeseydi ve dümanlannn kalbine korkuyu

salmasayd zafer gelmeyecekti. Az saylanna ramen çok sayda olan

1 bn Cerîr (1 1/87) ve bn Ebî Hâtim (5/1673).
1 Enfâl Sur. 17

3 Enfâl Sur. 17
4 bn Ebî Hâtim (5/1673).

5 Enfâl Sur. 17
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dümana kar Yüce Allah müminleri muzaffer klmtr ki bu ekilde

kendilerine ihsan ettii bu nimeti bilsinler ve hakkyla buna ükretsinler."
1

"(Ey inkarclar!) zafer istiyorsanz, ite zafer geldi

(aleyhinize çkt). Peygambere kar gelmekten
vazgeçerseniz sizin iyiliinize olur, yok tekrar dönerseniz

biz de döneriz; topluluunuz çok da olsa size hiçbir fayda

vermez. Allah inananlarla beraberdir." (Enfel Sur. 19)

bn Ebîeybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Nesâî, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Merdûye, bn Mende, Hâkim ve Beyhakî, Delâil'öe

bn ihâb vastasyla Abdullah b. Salebe b. Suayr’dan bildirir: Ebû Cehil,

mürikler ile Müslümanlar kar karya geldiinde: "Allahm! Akrabalk

balanmz kesti ve bilmediimiz yeni bir eyle geldi. Sabaha onu sa
çkarma" deyip Allah'tan zafer istedi. Bunun üzerine: "(Ey inkarclar!) Zafer

istiyorsanz, ite zafer geldi (aleyhinize çkt). Peygambere kar gelmekten

vazgeçerseniz sizin iyiliinize olur, yok tekrar dönerseniz biz de döneriz;

topluluunuz çok da olsa size hiçbir fayda vermez. Allah inananlarla

beraberdir
" 2

âyeti nazil oldu .

3

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtimim bildirdiine

göre bn Abbâs: "Zafer istiyorsanz ite zafer geldi ..."
4 buyruunu

açklarken: "Ey mürikler! Allah'tan zafer stiyorsanz ite aleyhinize olacak

ekilde yardm geldi" demitir.
5

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Atiyye’den

bildirir. Bedir savanda Ebû Cehil: "Allahm! ki topluluktan doru yolda

' bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/668) ve bn Ebî Hâtim (5/1674).

1
Enfâl Sur. 19

* bn Ebî eybe (14/359, 360), Ahmed 39/65 (23661), Nesâî, S. el-Kübrâ (11201), bn
Cerîr (11/21, 93), bn Ebî Hâtim (5/1675), Hâkim (2/328, "sahih") ve Beyhakî (3/74).

Müsned'in muhakkikleri: "Sahihtir" demilerdir.
4 Enfâl Sur. 19

5 bn Cerîr (11/90) ve bn Ebî Hâtim (5/1675).
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olana, iki topluluktan daha üstün ve daha hayrl olana yardm edip zafer ver"

deyince: "(Ey inkarclar!) Zafer istiyorsanz, ite zafer geldi (aleyhinize

çkt)... âyeti nazil oldu.
2

JM3 ItyVKÛ** >Ebû Ubeyd’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: " £ÜÜl j&l?

Li 41 jji *î?- S*® ölâ”
(zafer istiyorsanz,

ite zafer geldi. Peygambere kar gelmekten vazgeçerseniz sizin iyiliinize

olur, yok tekrar dönerseniz biz de döneriz. Topluluklan çok da olsa Allah’a

kar kendilerine hiçbir fayda vermez... ) lafzyla okumutur.
3

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid: “ la Ifofclî

£üi buyruunu açklarken öyle demitir: Bunlar, Kureyl*

müriklerdir; zira: “Rabbimizl Muhammed ve ashab ile bizim aramz aç"

demiler, Yüce Allah da Bedir savanda aralann açmtr.5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre krime: "
j|

jâaj jil 1y.:â:r»
wi buyruunu açklarken öyle demitin "Eer aranzda

hüküm istiyorsanz Bedir savanda bu hüküm verildi, anlamndadr."7

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Süddî:

"...Vazgeçerseniz sizin iyiliinize olur, yok tekrar dönerseniz biz de

döneriz; topluluunuz çok da olsa size hiçbir fayda vermez. Allah

inananlarla beraberdir”
8 buyruunu açklarken öyle demitir: "Eer

Muhammed’le (ssiBiahu aieyh< veseiiem) savamaktan vazgeçerseniz bu sizin iyiliinize

olur. Ancak bir daha kendiniz için zafer dileyip savarsanz biz de zaferi bir

daha Muhammed’e (sBUlahu ele^i YBsaiiem) veririz. Zira Allah, Muhammed (salloliahu alep

«seMve ashabyla beraberdir."9

' Enfâl Sur. 19

1 bn Cerîr (11/93) ve bn Ebî Hatim (5/1675).

J Ebû Ubeyd, Fedâilu'l-Kur'ân (sh. 172, 173).

4 Enfâl Sur. 19
s bn Cerîr (11/90).

6
Enfâl Sur. 19

7 bn Cerîr (11/90).
8
Enfâl Sur 19

9 bn Cerîr (11/96) ve bn Ebî Hatim (5/1676).
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Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Katâde: "...Tekrar dönerseniz biz de

döneriz..."

1

buyruunu açklarken: "Bir daha size ölü ve esir verdiririz,

anlamndadr” demitir.

û .‘~l Sî /i-ij Iia—

-

IjJli {ji S!j

"itmedikleri halde iittik diyenler gibi olmayn."
(h.nfal Sur. 2 1

)

bn Ebî cybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in

bildirdiine göre MCicâhid: "itmedikleri halde..."* buyruunu açklarken:

"syan ettikleri halde, anlamndadr1
' demitir.

3

Sl 5*131 f&l 4)1 X* ji

"Allah katnda, yeryûzöndeki canllann en kötüsü, gerçei

akletmeyen sarlar ve dilsizlerdir." (Enfâl Sur. 22)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: "Allah katnda,

yeryüzündeki canllarn en kötüsü..." 4
âyetini açklarken: "Bu âyet, filan kii

ile arkadalar hakknda nazil oldu” demitir.

5

Firyâbî, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Buhârî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah

katnda, yeryüzündeki canllarn en kötüsü..."
6
âyetini açklarken: "Bunlar

Kurey'ten, Abduddâr oullanndan bir topluluktur” demitir.

7

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde bu âyeti

açklarken: "Bu âyet, Abduddâr oullanndan bir topluluk hakknda nazil

oldu” demitir.

1

Enfâl Sur. 19
2
Enfâl Sur. 21

3 bn Cerîr (11/99) ve bn Ebî Hâtim (5/1677).

4 Enfâl Sur. 22

5 bn Ebî Hâtim (5/1677).

6
Enfâl Sur. 22

1 Buhârî (4646), bn Cerîr (11/101) ve bn Ebî Hatim (5/1677).
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Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “Bu âyet, Nadr b. Haris ve

kabilesi hakknda nazil oldu" demitir.

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: j}”
1

buyruunu açklarken: "Âyette geçen "Devâb" ifadesi canllar anlamndadr”

dedi ve: "Eer Allah, insanlar kazandklar yüzünden hemen

cezalandracak olsayd, yerkürenin srtnda hiçbir canl brakmazd ..."
3

âyeti ile: "Yeryüzünde yürüyen her canlnn rzk, yalnzca Allah’n

üzerinedir ..."3 âyetini okudu .

4

“Allah onlarda bîr hayr görseydi elbette onlara Cittirirdi.

Fakat iittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönüp
giderlerdi/' (Enfâl Sur. 23)

bn shâk ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Urve b. ez-Zübeyn "Allah

onlarda bir hayr görseydi elbette onlara iittirirdi../3 âyetini açklarken

"Yüce Allah dileseydi dilleriyle söylediklerini içlerine nüfuz ettirirdi. Ne var k

kalplerinin bundan yüz çevireceini bilmektedir” demitir.

6

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Fakat

iittirseydi bile../
7
âyetini açklarken öyle demitir: "Yüce Allah onlarda bir

hayr bulunmadn bildikten sonra yine de iittirseydi bu bilgisine göre yine

de bir faydas olmayacakt .”8

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre krime bu âyeti açklarken öyle demitir:

Söz konusu olan bu kiiler: "Biz kör ve sarz. Zira Muhammed’in bize yapt
daveti iitmiyoruz. Biz dilsiziz; zira davetini onaylayarak ona cevap

’ Enfâl Sur. 22
1 Fâhr Sur. 45

* Hûd Sur. 6
* bn Cerîr (11/100) ve îbn Ebî Hâtim (5/1677).

> Enfâl Sur. 23
6 bn shâk (Sîrefu bn Hiâm, 1/669) ve bn Ebî Hâtim (5/1678).
7
Enfâi Sur. 23

* bn Ebî Hâtim (5/1679).
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veremiyoruz” diyorlard. Hepsi de Uhud savanda öldürüldüler. Bunlar Uhud

savanda kzl sancan altnda bulunuyorlard.

\jili-\j^4 UJ ISJ \p\ csJ\ tf 12

&j <1j +yi3\ aûl J\

"Ey inananlar] Allah ve Peygamber, sizi, hayat verecek eye
çard zaman icabet edin. Allah'n kii ile kalbi arasna
girdiini ve sonunda O'nun katnda toplanacanz bilin/'

(Enfâl Sur. 24)

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerlr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Sizi, hayat verecek eye

çard zaman..."' buyruunu açklarken: "Hak olan eye çard zaman"

demitir.

2

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Katâde: "...Sizi, hayat verecek eye çard zaman..."3

buyruunu açklarken öyle demitir: "Kendisine çanlan bu ey hayat,

güven, kurtulu ve dünya ile Ahiretin errinden uzak durma olan Kuriân'dr.”4

bn shâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Urve b. ez-Zübeyr: "...Sizi,

hayat verecek eye çard zaman..."5 buyruunu açklarken öyle

demitin "Kendisine çanlan bu ey Yüce Allah'n, zelil iken sizi aziz kld,
zayf iken sizi güçlü kld, dümanlarnza kar boyun eerken sizi onlardan

koruyacak olan savatr.”6

bn Ebî eybe, Huey b. Asram, stikâmete, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah'n

kii ile kalbi arasna girdiini bilin..."
7 buyruunu açklarken öyle demitir:

1

Enfâl Sur. 24
‘ bn Cerîr (11/104) ve bn Ebî Hâbm (5/1679).

5 Enfâl Sur. 24
4 bn Cerîr (11/105) ve bn Ebî Hatim (5/1680).

5 Enfâl Sur. 24
4 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/669) ve bn Ebî Hâtim (5/1680).

7 Enfâl Sur. 24
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“Mümin ile küfür ve Allah'a isyan arasna girer. Ayn ekilde kafir ile iman ve

Allah'a itaat arasna girer.’”

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamber'e (saltaiiahu aleyti vesdlem):

"...Allah'n kii ile kalbi arasna girdiini bilin ..."
2 buyruunu sorduumda

Yüce Allah'n mümin ile küfre girme ve kafir ile hidayete erme arasna

girebilecei anlamna geldiini söyledi.

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken: “Yüce Allah

kafir ile bir hayr kapsn bulma, böyle bir kapy örenme veya böylesi bir

kapya doru gitmesi arasna girer” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabî' b. Enes: "...Allah’n kii ile kalbi

arasna girdiini bilin ..."
3 buyruunu açklarken: “Yüce Allah’n ilmi, kii ile

kalbi arasna girer” demitir.
1

bn Ebî Hatim, Ebû âlib el-Hulcî'den bildirir: bn Abbâs’a: "...Allah'n kii

ile kalbi arasna girdiini bilin.. ."s buyruunu sorduumda öyle dedi:

“Yüce Allah, müminin helak olmay gerektirecek günahlar ilemesine engel

olur. nsanolu mutlaka böylesi günahlardan daha küçük olan günahtan da

ileyecektir. Ancak Yüce Allah kiiyi fasklardan biri klacak eylerin kalbine

girmesine engel olur. Ayn ekilde kafir kiinin Allah’a itaat etmesine de engel

olabilir. Bu ekilde kafir olan kii Allah’n rahmet ve Cennetini hak edecek,

Allah dostlannn yaptktan bir amelde bulunmam olur. Bütün bunlar da

Yüce Allah’n takdirinden önce ezeli ilmiyle olur ve kullar bu takdire göre

hareket eder.”6

Ebu’-eyh, Ebû âlib’den bildirir: bn Abbâs'a: "...Allah'n kii ile kalbi

arasna girdiini bilin ..."
7 buyruunu sorduumda öyle dedi: Ayn eyi

benden önce Resûlullah'a (nttsiiah aleyhi reselim) soran olmutu ve Resûlullah [saiiaiiatu

aleyti vesellem) ashaba Allah'n kazasn açklamt. Resûlullah (salBBhu aleyhi vesellem) Ömer

’ bn Cerîr (11/108-110), bn Ebî Hâtim (5/1680) ve Hâkim (2/328, "sahih").

5
Enfâl Sur. 24

3 Enfâl Sur. 24
4 bn Ebî Hâtim (5/1680).

3 Eafâl Sur. 24
6 bn Ebî Hâtim (5/1680, 1681).

7 Enfâl Sur. 24
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ile yanndaki ashaba: "Amel et, bunun sana kolaylatrldm göreceksin
"

buyurdu. Ömer “Nasl bir kolaylatrma?" diye sorunca, Allah Resûlü:

"Cehennemlik olan kiiye kendisini Cehenneme götürecek ameller

kolaylatrlr. Cennetlik olan kiiye de kendisini Cennete götürecek ameller

kolaylatrlr" karln verdi.

Ahmed, ZûTd'de ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb,

bir çocuun: “Allahm! Sen ki kii ile kalbi arasna girersin. Günahlarla arama

gir ki hiçbir günaha bulamayaym" diye dua ettiini iitince ona: “Allah sana

merhamet etsin!" dedi ve çocua hayrduada bulundu .

1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Allah'n kii ile kalbi arasna girdiini bilin ..."
2 buyruunu

açklarken: “Öyle ki kiiyi hiçbir eyi anlayamayacak bir hale sokar" demitir .
3

Abd b. Humeyd ve bn Cerîrîin bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Allah'n kii ile kalbi arasna girdiini bilin ..."4 buyruunu açklarken:

“Kiiye o kadar yakndr" demitir.

J ab l)\ i UU jiüi V 3 iJû\j
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"Aranzdan yalnz zalimlere erimekle kalmayacak fitneden

saknn, Allah’n azabnn iddetli olduunu bilin."

(Enfâl Sur. 25)

Ahmed, Bezzâr, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve ibn Asâkir, MutamTten

bildirin Zübeyrîe: “Ey Ebû Abdillah! Halifeyle (Osmân'la) ilgilenmediniz ve

sonunda öldürüldü. imdi de kalkm kann istiyorsunuz?" dediimizde öyle

karlk verdi: “Resûlullah (saiiaiiahu bM ««ilen), Ebû Bekr, Ömer ve Osmân

zamannda: «Aranzdan yalnz zalimlere erimekle kalmayacak fitneden

1 Ahmed, Zühd (sh. 114).

3
Enfâl Sur. 24

J bn Cerîr (11/111) ve bn Ebî Hatim (5/1681).

4 Enfâl Sur. 24
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saknn ...»
1

âyetini okur; ancak bizim de bir gün bu âyetin muhatab

olacamz düünmezdik. Sonunda bamza malum eyler geldi."
1

bn Ebî eybe, Nuaym b. Hammâd, Fiten’de, Abd b. Humeyd, Ibn Cerîr,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu’-eyh ve bn Merdûye, Zübeyrîden bildirir:

"Aranzdan yalnz zalimlere erimekle kalmayacak fitneden saknn ...
-3

âyetini okur; ancak kendimizi bu âyetin muhataplar olarak düünmezdik.

Ancak daha sonra âyette bizlerin kastedildiini gördük .

4

bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)’den bildirir: Zübeyr "Aranzdan yalnz

zalimlere erimekle kalmayacak fitneden saknn ..."5 âyetini okudu ve: “Bu

fitne u an içinde bulunduumuz musibetler ve olaylardr" dedi .

6

bn Cerîr ile bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Aranzdan

yalnz zalimlere erimekle kalmayacak fitneden saknn ...
-7

âyetini

açklarken: "Bu âyet Ali, Osmân, Talha ve Zübeyr hakknda nazil oldu"

demitir .

8

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti açklarken

öyle demitir: "Vallahi bu âyet nazil olduu zaman bazlan bunun bir

toplulua has olacan da bilmekteydi."

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde bu âyeti

açklarken öyle demitir: "Vallahi bu âyet nazil olduu zaman Resûlullah'n

(saiiaüahu deyii naM ashabndan feraset sahibi olanlar fitnelerin çkacan
bildiler."

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk: "Bu âyet Resûlullah'n MUim

aleyhi ashabna has nazil olmutur" demitir.

’ Enfâl Sur. 25
1 Ahmed 3/31, 47 (1414, 1438), Bezzâr (976) ve bn Asâkir (18/405). Müsned'n

muhakkikleri: "snad ceyyiddir" demilerdir.

5 Enfâl Sur. 25
4 Ibn Ebî eybe (11/115), Nuaym b. Hammâd (193), bn Cerîr (11/114) ve bn Ebî

Hâlim (5/1682).

5 Enfâl Sur. 25
8 bn Ebî Hâlim (5/1681).

7 Enfâl Sur. 25
8 bn Cerîr (11/113, 114).
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ibn Cerîr ile Ebu’-eyh'in bildirdiine göre 5üddî bu âyeti açklarken öyle

demitin “Bu âyet Bedir savana katlan Müslümanlara has bir ekilde nazil

oldu. Daha sonra Cemel savanda Müslümanlar aralarnda savam ve bu

savata Talha ile Zübeyr öldürülmütü. Her ikisi de Bedir savana katlm

sahabilerdi.”
1

bn Ebî eybe, bnuM-Münzir, ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre Süddî: “Aranzdan yalnz zalimlere erimekle kalmayacak fitneden

saknn ..."
2
âyetini açklarken: “Bana bildirilene göre âyette kastedilenler,

Cemel savana katlanlardr” demitir. 3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: “Aranzdan yalnz zalimlere

erimekle kalmayacak fitneden saknn... âyetini açklarken: “Hem zalim,

hem de salih kiiye eriecek genel bir fitnedir” demitir.5

Ebu’-eyh, Mücâhid’den bildirir: “Aranzdan yalnz zalimlere erimekle

kalmayacak fitneden saknn ..."
6

âyeti, "...Allah’n kii ile kalbi arasna

girdiini bilin ..."
7 âyeti gibidir. Öyle ki kii hiçbir eyi anlayamayacak bir hale

gelir.

bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

ibn Abbâs: “Aranzdan yalnz zalimlere erimekle kalmayacak fitneden

saknn ..."
8

âyetin! açklarken öyle demitir: “Yüce Allah bu âyetle

müminlerin önlerinde yaplan kötülüe sessiz kalmamalann emretmi, sessiz

kalmalar halinde gelecek olan azabn iyi-kötü hepsine erieceini

bildirmitir.”
9

’ bn Cerîr (11/115).
1
Enfâl Sur. 25

3 bn Ebl eybe (15/276) ve bn Ebî Hâtim (5/1682),

4 Enfâl Sur. 25
3 bn Ebî Hâtim (5/1682)
6
Enfâl Sur. 25

7 Enfâl Sur. 24

* Enfâl Sur. 25
9 bn Cerir (11/1 15) ve bn Ebî Hâtim (5/1682).



9 Enfâl Sûresi SE-

^ilîl ol jjiUJ ^jSlI ^ öyMC^ JJi j^î! SJ jjS’ilj

5jj£i- (uslij oigu ji (Jüjjj .^al (JrâU ^jû

"Hatrlayn ki siz bir zamanlar yeryüzünde güçsüz ve zayf
idiniz. nsanlarn sizi kapp götürmesinden korkuyordunuz.

Bu haldeyken Allah sizi barndrd, yardmyla sizi

destekledi ve ükredesiniz diye size temizinden rzklar
verdi." (Enfâl Sur. 26 )

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde:

“Hatrlayn ki siz bir zamanlar yeryüzünde güçsüz ve zayf idiniz. nsanlarn

sizi kapp götürmesinden korkuyordunuz. Bu haldeyken Allah sizi

barndrd, yardmyla sizi destekledi ve ükredesiniz diye size temizinden

rzklar verdi"

1

âyetini açklarken öyle demitir: “Araplar dier topluluklar

içinde en zelil konuma ve skntl yaama sahip bir topluluktu. Herkesten

daha fazla aç çplaktlar. Herkesten daha fazla sapklk içindeydiler. Biri Pers,

biri de Roma olan iki aslann basks altnda periandlar. Kskanlacak

herhangi bir yönleri yoktu. Yaayanlar perian bir ekilde yaar, ölenleri de

atee giderdi. Sömürülür ancak kimselerden bir ey elde edemezlerdi. O

günün artlarnda mekan olarak kendi mekanlanndan daha kötüsü yoktu.

Sonrasnda Yüce Allah slam dinini gönderdi. slam'la Araplan güçlü kld,

nzklann bollatrd. Onlar dier insanlann bana idareciler kld. u
gördüünüz tüm eyleri Yüce Allah slam sayesinde ihsan etti. Onun için

Allah'n verdii bu nimetlere ükredin. Zira Yüce Allah ükrü seven bir nimet

verendir. ükredenlerin de nimetlerini daha da arttrr .”1

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...nsanlarn sizi kapp

götürmesinden korkuyordunuz. Bu haldeyken Allah sizi barndrd ..." 3

buyruunu açklarken öyle demitir: "Cahiliye döneminde Mekke'de iken

insanlann sizi kapp götürmesinden korkardnz. Ancak Yüce Allah sizleri

slam’la koruyup barndrd.”

1

Enfâl Sur. 26
1 bn Cerir (5/659,11/119).

3 Enfâl Sur. 26
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Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Vehb: "...nsanlarn sizi kapp götürmesinden

korkuyordunuz ..."
1

buyruunu açklarken: “O zaman Araplar, Pers ve

Rumlardan korkarlard” demitir .

2

Ebu'-eyh, Ebû Nuaym ve Deylemî, Müsnedu'l-Firdevs'öe bn Abbâs'tan

bildirir: "...nsanlarn sizi kapp götürmesinden korkuyordunuz..." 3

buyruundaki insanlarn kimler olduu Resûlullah'a (saiiaüahu aievhi vesellem) sorulunca:

"Persler

"

karln verdi .

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî: "...Bu

haldeyken Allah sizi barndrd, yardmyla sizi destekledi ..."5 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Medine’de Ensar'n yannda barndrm, Bedir

savanda da yardm edip desteklemitir.”
6
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"Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin.

Bile bile kendi emanetlerinize de hainlik etmeyin. Dorusu
mallarnz ve çocuklarnz sizin için bir fitnedir. Büyük

mükâfat Allahn katindadr." (Enfâl Sur. 27. 28)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh, Câbir b. Abdillah’tan bildirir: Ebû

Süfyân, Mekke'den çktnda Cebrail, Hz. Peygamber'e (saiiaMu aleyhi vesellem) geldi

ve: “Ebû Süfyân filan yerde” haberini verdi. Resûlullah (saiietiahu aleyhi vesaikim) de

ashaba: "Ebû Süfyân filan yerde. Ona doru çkn, ama bunu gizli tutun"

buyurdu. Münafklardan biri Ebû Süfyân'a: "Muhammed peinizden çkt,

1

Enfâl Sur. 26

' Abdurrezzâk (1/258), bn Cerîr (11/119) ve bn Ebî Hâtim (5/1683)

3 Enfâl Sur. 26
4 Deylemî (7184).

5 Enfâl Sur. 26
6 bn Cerîr (11/12Ü) ve bn Ebî Hâtim (5/1683).
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önleminizi aln" diye mektup yaznca, Yüce Allah: "...Allah'a ve Peygamber'e

hainlik etmeyin. âyetini indirdi.*

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, Ibnu’I-Münzir, ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh,

Abdullah b. Ebt Katâde'den bildirir: "...Allah'a ve Peygamber'e hainlik

etmeyin ..."3 âyeti, Ebû Lubâbe b. Abdilmünzir hakknda nazil olmutur.

Kurayza oullan hakknda verilecek hüküm konusunda Yahudiler ona: "Ne

yönde hüküm çkar?" diye sorduklannda, Ebû Lubâbe eliyle boazna iaret

edip kesilecekleri haberini verdi. Bunun üzerine bu âyet nazil oldu. Bundan

dolaydr ki Ebû Lubâbe: "Henüz yerimden kmldamadan Allah'a ve Resulüne

ihanet ettiimi anladm” demitir .

4

Süneyd ile bn Cerîr'in bildirdiine göre Zührî: "...Allah'a ve Peygamber'e

hainlik etmeyin... âyetini açklarken öyle demitin Ebû Lubâbe hakknda

nazil olmutur. Resûlullah (sdiaiiahu duy!» vueHem) onu Kurayza oullarna gönderince

Yahudilere kesileceklerini haber verir gibi boazna iaret etmiti. Bu âyetin

nazil olmasndan sonra Ebû Lubâbe: "Vallahi ölene veya Allah tövbemi kabul

edene kadar hiçbir ey yemeyecek ve içmeyeceim!” dedi. Bu ekilde bir ey
yiyip içmeden yedi gün kald. Sonrasnda kendinden geçip yere yld. Daha

sonra Yüce Allah onun tövbesini kabul etti. Kendisine: "Tövben kabul gördü”

denilince: "Vallahi Resûlullah (saiisiiahu aleyhi mailem) bizzat gelip beni çözmedikten

sonra buradan aynlmam” karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah (say»»

aleyhi vesellem) bizzat gelip Onu ÇÖZdÜ.
6

Abd b. Humeyd, Kelbî'den bildirir: Resûlullah (sailaliehu aleyhi »esellem), müttefikleri

olduu için Ebû Lubâbe’yi Kurayza oullanna gönderdi. Ebû Lubâbe onlar

hakknda verilecek hükmün kesilme olduunu boazna iaret ederek

bildirince: "Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin. Bile

bile kendi emanetlerinize de hainlik etmeyin ...”7 âyeti nazil oldu. Resûlullah

(saiiaiishu aleyhi veseiiem), Ebû Lubâbe'nin karsna: "Ebû Lubâbe'nin neyi var? Namaz

’ Enfâl Sur. 27

'bn Cerîr (11/121).

i Enfâl Sur. 27
4 Saîd b. Mansûr (Tepir, 987), bn Cerîr (1 1/122) ve bn Ebî Hatim (5/1684).

5 Enfâl Sur. 27
6 bn Cerîr (1 1/121, 657).

7 Enfâl Sur 27
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klar, zekatm verir, cenabetlikter sonra ykanr myd?” diye sorunca, kadn:

"Namaz klar, zekatn verir, cenabetlikten sonra ykanrd. Allah ve Resûlünü

de severdi" karln verdi. Bunun üzerine Resûlullah (»aiiaiiahu aleyhi veseiiem) onu

yanna çard. Ebû Lubâbe geldiinde: "Yâ Resûlallah! Namaz klyor,

zekatm veriyor ve cenabetlikten sonra ykanyorum. Ancak Yahudilerin

kadn ve çocuklarn görünce onlara acdm. Bundan dolay da içimde bir

sknt olutu ve bu konuda Allah'a ve Resûlüne ihanet ettiimi anladm"

dedi.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "Ey iman edenler! Allah'a ve

Peygambere hainlik etmeyin ..."

1

âyetini açklarken öyle demitir. Ebû

Lubâbe b. Abdilmünzir hakknda nazil oldu. Ancak: "Dierleri ise günahlarn

itiraf ettiler..."
3
âyetiyle neshedildi.

bn Merdûye, krime'den bildirir: Kurayza oullan müriklerle anlap

Müslümanlan arkadan vurunca Resûlullah (»laiiahu aleyhi veniiem), Ali'yi

beraberindekilerle birlikte yanlarna gönderdi. Ali yanlarna yetitii zaman

Yahudi'ler Resûlullah (sahiMm aleyhi «seiM hakknda kötü laflar ettiler. Bunun

üzerine Cebrâil benekli bir atn üzerinde Resul ullah'alailallhv aleyhi mailem) geldi. Hz.

Âie bunu anlatrken öyle demitir. "Resûlullah'm (saiiallahu aiayfi nsditm) Cebrâil'in

yüzündeki tozu silmesini u an hâlâ görür gibiyim. Hatta ona: "Yâ Resûlallah!

Bu Dihye mi?" diye sorduumda bana: "Bu Cebrâil" karln verdi."

krime öyle devam eder. Cebrâil: "Yâ Resûlallah! Kurayza oullannn

yanna neden gitmiyorsun?" diye sorunca, Allah Resulü:
"
Kalelerinden içeri

nasl geçebilirim ki?" buyurdu. Cebrâil: "Ben bu atm yanlarna geçiririm”

deyince Resûlullah (»iaiiahu aleyhi veseiitm) eersiz bir ekilde atna bindi ve Kurayza

oullarnn yanna doru yola çkt. Ali onu görünce: "Yâ Resûlallah! Yanlanna

gitmesen de olur, zira sana söverler" dedi. Ancak Resûlullah (saiiallahu aleyhi vesaiM:

"Onlar sadece selamlayacam" karln verdi. Resûlullah (»laDhu aleyhi vesellem)

yanlanna gelince:
"
Ey maymun ve domuzlarn kardeleri!" diye seslendi.

Kurayzallar: "Ey Ebu'l-Kâsm! Sen böyle kaba sözler söylemezdin" karln
verdiler. Sonra: "Biz Muhammed'in verecei hükme göre teslim olmayz.

Ama Sa’d b. Muâz'n verecei hükme raz olup teslim oluruz” dediler. Bu

1

Enfâl Sur. 27
1

Tevbe Sur. 102
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ekilde teslim olunca Sa'd b. Muâz savaçlarnn öldürülmesi, çoluk

çocuklannn da esir alnmas yönünde hüküm verdi. Resûlullah (sBiaittu aleyh.'

veMlem): "Seher vakti bana gelen melek de ayn yönde hüküm vermiti" buyurdu.

Bunun üzerine: "Ey iman edenler! Allah'a ve Peygambere hainlik etmeyin.

Bile bile kendi emanetlerinize de hainlik etmeyin ..."
1

âyeti nazil oldu. Âyet

Ebû Lubâbe hakknda nazil oldu. Zira Kurayzallar ancak Sa’d'n hükmüne raz

olacaklann söyleyince Ebû Lubâbe: "Bunu yapmayn; zira verecei hüküm

kafalannzn kesilmesi olacaktr” anlamnda boazna doru iaret etti.

bn Cerîr, bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs

"Ey iman edenler! Allah'a ve Peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi

emanetlerinize de hainlik etmeyin ..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Buyruk ve emirlerini terk ederek Allah’a, sünneti brakp günahlara

bulaarak Resûlüne hainlik etmeyin. Allah’n, kullann sorumlu tuttuu

görevleri yerine getirmemekle emanetlerinize hainlik etmeyin.”3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Muîre b. u’be: "Bu âyet, Osman’n

öldürülmesi hakknda nazil oldu” demitir .

4

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Yezîd b. Ebî Habîb: "...Allah'a ve

Peygambere hainlik etmeyin ..."5 buyruunu açklarken: "Bundan kast,

savalarda silahlan bozup onlara zarar vermektir' demitir.

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh, bn Mes’ûd'dan bildirir: Her biriniz

mutlaka bir fitnenin, imtihann içindesinizdir. Zira Yüce Allah: "Dorusu

mallarnz ve çocuklarnz sizin için bir fitnedir..."
6
buyurmutur. Onun için

kii Allah’a snrken kendisini saptracak imtihan ve fitnelerden de Allah’a

snmaldr.

7

1

Enfal Sur, 27
2
Enfâl Sur. 27

1 bn Cerîr (11/125) ve bn Ebî Hatim (5/1683, 1684).

4 bn Cerîr (11/122).

5 Enfâl Sur. 27
6 Teâbün Sur. 15

7 bn Cerîr (11/115, 116, 126, 127) ve bn Ebî Hatim (5/1685).
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bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre bn Zeyd:

"Dorusu mallarnz ve çocuklarnz sizin için bir fitnedir..."
1 buyruunu

açklarken: "Burada fitneden kast imtihandr ki Yüce Allah kiiyi bunlarla

snar" dedi ve: "...Sizi bir imtihan olarak hayr ile de er ile de

deniyoruz..."

2

âyetini okudu.*

(üûlsp j üli> (Ud âl \j& Ü) ijîiT öiiil Uii li

J-ÂâJI jÂijj

"Ey iman edenler! Allah'tan saknrsanz, O size iyiyi

kötüden ayrt edecek bir anlay verir, kötülüklerinizi Örter,

sizi balar. Allah büyük, bol nimet sahibidir." (Enfâl Sur. 29)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

^£3 buyruunu: "Size çk yolu gösterir
2
' eklinde açklamtr.5

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: f£5 Jiâî"
6 buyruunu: "Size

kurtulu yolu verir” eklinde açklamtr. 7

bn Cerir, krime'den yorumun benzerini zikreder.
8

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: " ji»;

uî>”9 buyruunu: "Size zafer verir" eklinde açklamtr.
10

ibn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid: jiiû"
1 buyruunu açklarken: "Size

dünyada da, âhirette de çk yolu verir” demitir.
2

1

Enfâl Sur. 28
1 Enbiyâ Sur. 35
3 îbn Cerîr (11/127) vc bn Ebî Hâtim (5/1685).

4 Enfâl Sur. 29
5 bn Cerîr (11/129) ve bn Ebî Hatim (5/1686).

6
Enfâl Sur. 29

7 bn Cerîr (11/129) ve bn Ebî Hâtim (5/1686).

8 bn Cerîr (11/130).

9 Enfâl Sur. 29
10 bn Ebî Hatim (5/1686).
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iiypü ZyrM ji i' iljMi îjjj' ^ j&î ip

jt/ui jP- iliJ ili yZLSj

"Kafirler seni balayp bir yere Kapamak veya öldürmek, ya

da sürmek için düzen kuruyorlard. Onlar düzen kurarken,

Allah da düzenlerini bozuyordu. Allah düzen yapanlann en

iyisidir,"

(Enfâl Sur. 30)

Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, Taberânî, Ebu’-

eyh, bn Merdûye, Ebû Nuaym, DelâiVde ve Hatîb'in bildirdiine göre bn

Abbâs: "Kafirler seni balayp bir yere kapamak veya öldürmek, ya da

sürmek için düzen kuruyorlard ..."3 âyetini açklarken öyle demitir:

Kureyliler, Hz. Peygamber'in (saliaiiahu aleyh veulem) Mekke’den Medine’ye hicret

edecei günün gecesinde bir araya gelip ona ne yapacaklan konusunda

istiare ettiler. Bazlar: "Sabah olduunda onu yakalayp balayn" derken,

bazlan: "Bunun yerine onu öldürün" dediler. Bazlar da: "Onu Mekke'den

çkann" eklinde görü belirttiler. Ancak Yüce Allah onlann bu niyetlerini Hz.

Peygamber’e (srfBiiahu BByti vEseiiEm) bildirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamberin [uUbMu

aleyhi «SBleml yatanda Hz. Ali yatt. Hz. Peygamber (saHaBahu aleyhi «allem) de

Mekke’den çkp maaraya snd. Mürikler Hz. Peygamber [sniiniiah «leyi» »«allem]

zannettikleri Ali'yi gözlemeye koyuldular. Sabah olunca saldnya geçtiler,

ancak yatakta olan kiinin Ali olduunu gördüler. Bu ekilde Yüce Allah

onlann bu tuzaklann boa çkard. Ali'ye: “Arkadan nerede?” diye

sorduklannda: "Bilmiyorum" karln verdi.

Sonrasnda Hz. Peygamberin (saHslahu aleyhi vesellem) izini takip ederek peine

dütüler. Maarann bulunduu dan eteine geldiklerinde izler kart.

Daa çkp maaraya da uradlar. Ancak maarann kapsnda örümcek an

’ Enfâi Sur. 29
1 bn Cerîr (1 1/129).

3 Enfâl Sur. 30
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görünce: “ayet buraya girseydi örümcek a bu ekilde kapda olmazd”

dediler. Resûluliah (saMehu aleyhi veseHsm) o maarada üç gün kald.
1

bn shâk, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebû Nuaym, DelâiVde ve

Beyhakî, DelâiVde ibn Abbâs’tan bildirir: Kureyli her kabilenin erafndan bir

grup Dâru'n-Nedve'de toplanmak üzere bir araya gelmilerdi. Girite blis asil

bir ihtiyar suretinde karlanna çkt. Onu gördüklerinde: “Sen kimsin?” diye

sordular. blis: “Necd ahalisinden biriyim. Toplant yapmak istediiniz konuyu

iittim ve sizinle birlikte bulunmak istedim. Bu konudaki görü ve

nasihatlerimden sizi mahrum brakmak istemedim” karln verdi. “Olur,

gir” dediklerinde de onlarla birlikte içeriye girdi. çerde onlara: “u adam

konusunda bir çare düünün. Davasnn sizin davaya galip gelmesi pek

yakndr” dedi. çlerinden biri: “Onu balayp bir yerde hapsedelim. Sonra

öylesine brakp daha önce Züheyr ve Nâbia gibi airlerin helak olmas gibi

helak olup gitsin. Zira o da bu ikisi gibidir"' eklinde görü belirtince, Allah

düman Necdli ihtiyar (blis): “Olmaz! Vallahi bu sizin için uygun bir çözüm

deildir. Zira arkadalan onun hapsedildiini örenecek, size saldnp onu

elinizden kurtarp koruyacaklardr. Bu durumda sizi yurdunuzdan

çkarmayacaklarndan da emin olamam. Onun için baka bir çare düünün”

karln verdi.

Baka biri: “Onu Mekke'den çkarp rahat edin. Mekke'den çkmas

halinde artk ne yapsa ve nereye gitse size bir zarar dokunmaz. Eziyetiyle

birlikte sizden uzak durduu zaman siz rahat eder, onunla da artk bakalar

urar” dedi. Necdli ihtiyar (blis): “Olmaz! Vallahi bu da sizin için uygun bir

çare deildir. Ne kadar güzel sözlü, tatl dilli olduunu, sözünü dinleyenlerin

kalplerine nasl ilediini görmüyor musunuz? Vallahi ayet böyle yaparsanz

dier Araplara gidip davasn anlatr. Onlar da size kar etrafnda toplanp sizi

yurdunuzdan çkarr, ileri gelenlerinizi de öldürürler" karln verdi.

Oradakiler: “Vallahi adam doru söylüyor. Baka bir çare düünelim” dediler.

Ebû Cehil: “Size öyle bir çare söyleyeceim ki bakasna ihtiyacnz

kalmayacak ve daha iyisini de bulamayacaksnz” deyince, oradakiler:

“Nedir?” diye sordular. Ebû Cehil öyle dedi: “Her kabileden saygn, güçlü

1 Abdurrezzâk, Musannef (9743), Ahmed 5/301 (3251), Taberânî (12155), Ebû Nuaym

(154) ve Hatib (13/191). Müsned'm muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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kuvvetli bir genç seçelim ve her bitine keskin bir klç verelim. Üzerine saldnp

tek bir kiinin vurmas gibi vurup öldürsünler. Bu ekilde kan tüm kabilelere

dalm olur. Hâim oullannn da tüm Kureylilere kar sava açacaklarn

zannetmiyorum. Bunu gördüklerinde de diyete raz olacaklar. Biz de onun

eziyetlerinden kurtulup rahatlam oluruz." Necdli ihtiyar (blis) bunu

duyunca: "Vallahi uygun olan görü de budur! Tek çare bu genç adamn

dediidir ve baka da uygun bir yol göremiyorum" dedi.

Bu görü üzerinde karar klp daldlar. Ancak Cebrâil, Resûlullah'a (sbIIbIIbIiu

aiayhi vstaiM geldi ve müriklerin kurduu tuza ona bildirdi. O gece her zaman

kald yerde yatmamasn söyledi. Resûlullah (sa/www aleyhi »***fcm) o gece her

zamanki yerde yatmad. Yüce Allah da ona Mekke'den çkma iznini verip

hicret etmelerini de emretti. Daha sonra: "Kendilerine sava açlan

müslümanla ra, zulme uramalar sebebiyle cihad için izin verildi. üphe

yok ki Allah'n onlara yardm etmee gücü yeter. Onlar haksz yere ve

«Rabbimiz Allah'tr» dediler diye yurtlarndan çkarlmlardr..."
1

âyetlerini

de indirerek müriklerle sava farz kld. Bu iki âyet sava hakknda nazil olan

ilk âyetlerdir. Yüce Allah, Hz. Peygamberim aleyh, «teiiem) Medine’ye

gidiinden sonra: "Kafirler seni balayp bir yere kapamak veya öldürmek,

ya da sürmek için düzen kuruyorlard. Onlar düzen kurarken, Allah da

düzenlerini bozuyordu. Allah düzen yapanlarn en iyisidir
" 2

âyetini

indirerek ona ihsan ettii nimetini hatrlatt .
3

Süneyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh, Ubeyd b.

Umeyriden bildirir: Mürikler Hz. Peygamberie (saiiaiiahu aleyhi «seiM saldnp onu

öldürme veya Mekke'den çkarma konusunda görüüp bu yönde karar

aldklannda amcas Ebû Tâlib: "Müriklerin senin hakknda ne planlar

yaptklann biliyor musun?" diye sordu. Allah Resûlü: "Beni hapsetmek veya

öldürmek veya Mekke'den çkarmak istiyorlar" karln verdi. Ebû Tâlib:

"Sana bunu kim haber verdi?” diye sorunca, Allah Resûlü:
"Rabhim

"

karln verdi. Ebû Tâlib: "Rabbin ne iyi bir Rabdir! Ona iyi davran” deyince

' Hac Sur. 39, 40
3

Enfâî Sur. 30
3 bn shâk (Stretu bn Hiâm, 480), îbn Cerîr (11/134, 135), bn Ebî Hatim (5/1686), Ebû

Nuaym (154) ve Beyhakî (2/468).
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de, Allah Resûlü:
"
Ben mi ona iyi davranacam! O bana iyi davranr"

karln verdi.'

bn Cerîr, Ubeyd b. Umeyr vastasyla Muttalib b. Ebî Vedâa'dan bildirir:

Ebû Tâlib: "Kavminin senin hakknda ne planlar yaptklarn biliyor musun?"

diye sordu. Allah Resûlü: “Beni hapsetmek veya öldürmek veya Mekke'den

çkarmak istiyorlar" karln verdi. Ebû Tâlib: "Sana bunu kim haber verdi?"

diye sorunca, Allah Resûlü:
"
Rabbim

"

karln verdi. Ebû Tâlib: "Rabbin ne

iyi bir Rabdir! Ona iyi davran" deyince de, Allah Resûlü: "Ben mi ona iyi

davranacam! O bana iyi davranr" karln verdi. Bunun üzerine: "Kafirler

seni balayp bir yere kapamak veya öldürmek, ya da sürmek için düzen

kuruyorlard. Onlar düzen kurarken, Allah da düzenlerini bozuyordu. Allah

düzen yapanlarn en iyisidir"
2
âyeti nazil oldu.*

bn Cerîr ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Kafirler seni

balayp bir yere kapamak veya öldürmek, ya da sürmek için düzen

kuruyorlard..."4
âyetini açklarken: "krime bu âyetin Mekkî bir âyet

olduunu söyledi" demitir .

5

bn Merdûye, Enes b. Mâlik'ten bildirir: Resûlullah'a (seiiBiiBhu aleyhi vesaiiem} günler

hakknda sorulurken Cumartesi günü de soruldu. Allah Resûlü: "Cumartesi

günü tuzak kurma ve hile günüdür" buyurdu. Ashab: "Yâ Resûlallah! Neden?"

diye sorduklarnda Allah Resûlü u karl verdi: "Çünkü bu günde

Kureyliler Dâru’n-Nedve'de bana bir tuzak kurdular. Ki Yüce Allah bu

konuda: «Kafirler seni balayp bir yere kapamak veya öldürmek, ya da

sürmek için düzen kuruyorlard. Onlar düzen kurarken, Allah da

düzenlerini bozuyordu. Allah düzen yapanlarn en iyisidir»
6 buyurmutur."

' bn Cerîr (11/133) ve bn Ebî Hatim (5/168H).

1
Enfâl Sur. 30

J bn Cerîr (11/133). bn Kesir, Tefsir (3/584) der ki: “Bu rivayette Ebû Tâlib'in

zikredilmesi garîb, hatta münker bir eydir. Zira bu âyet, Medenî bir âyettir. Bunun

yannda bu olay ve Kureylilerin bu yöndeki toplants Hicret gecesinde olmutur ki o

zaman Ebû Tâlib'in ölümünün üzerinden üç yl geçmitir."
4 Enfâl Sur. 30
5 bn Cerîr (11/140, 141).

6
Enfâl Sur. 30
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Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Atâ: "dji&"' ifadesini: “Seni hapsetmek için" eklinde açklamtr/

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini: “Seni balamak için" eklinde açklamtr.

4

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Katâde'den bildirir: Kureyliler Hz.

Peygamber'e bdUahu «Mi «tefen.) bir tuzak kurmak üzere Dâru'n-Nedve'ye

girerken: “Yannzda sizden olmayan hiç kimse içeriye girmesin" dediler.

Ancak eytan, Necdli bir ihtiyar suretinde onlarla birlikte içeriye girdi. çeride

konu hakknda istiare ederken içlerinden biri: “Bana sorarsanz onu bir

deveye bindirip Mekke'den çkann" deyince. eytan: “Ne kötü bir fikirdir bul

O sizin içinizdeyken aranz bozdu. Onu Mekke'den çkarmanz halinde neler

yapmaz ki? Tüm insanlan bozup sizinle savamak üzere üzerinize salar"

karln verdi. Oradakiler: “Bu ihtiyar çok güzel düündü" dediler. Baka

biri: “Benim görüüm onu bir odaya kapatn ve kaplarn da svayn. Bu

ekilde onu orada ölüme brakn" deyince, eytan: “Ne kötü bir fikirdir bu!

Sence arkadalan onu orada öyle brakrlar m ki? Bu yaptnza çok

kzacaklar ve onu oradan çkartacaklardr" karln verdi. Ebû Cehil: “Benim

görüüm, her kabileden bir adam getirelim. Bunlar klçlarn alr, onu vurup

öldürürler. Bu ekilde kimin öldürdüü bilinmeyecei için diyetini verirsiniz"

deyince. eytan: “Bu adamn görüü en iyi görütür!” karln verdi.

Ancak Yüce Allah bu plan Hz. Peygamber'e (ssiiai»hu aM *m\\m) haber verdi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (sahiitha «Mi vaMfom) yanna Ebû Bekr’i de alp Sevr

denilen dadaki maaraya sndlar. Allah Resulünün yatanda da Hz. At

yatt. Mürikler Allah Resulü zannetikleri Ali'yi gözlemeye koyuldular. Sabah

olunca üzerine saldrdlar. Ancak yatakta olan kiinin Ali olduunu

gördüklerinde: “Arkadan nerede?" diye sordular. Hz. Ali: “Bilmiyorum'

karln verdi. Ardndan Hz. Peygamber’in (saiiaiishu bM< «telM izini sürerek

’ Enfâl Sur. 30

* bn Cerîr (11/132, 133) ve bn Ebî Hâtim (5/1688).

3 Enfâl Sur. 30
4 bn Cerîr (11/132) ve bn Ebî Hâtim (5/1688).
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maaraya kadar geldiler, ancak onu bulamadan geri döndüler. Resûlullah

(sallallahu aleyhi vesellem) o maarada Ebû Bekr ile birlikte üç gün kald .

1

Abd b. Humeyd, Muâviye b. Kurra’dan bildirir: Kureyliler bir evde

topland ve: “Yannzda sizden olmayan hiç kimse içeriye girmesin" dediler.

blis gelip girmek isteyince: “Sen kimsin?" diye sordular. blis: “Necd

ahalisinden bir ihtiyarm. Ben hsmlktan dolay sizin kabeledenim" karln
verdi. Onlar da: “Bir topluluun (kadn tarafndan) hsm da o topluluktan

biri saylr" deyip katlmasn kabul ettiler. çerde bazlar: “Onu balayalm"

deyince, blis: “Hâim oullar buna raz olup sessiz kalr m ki?" karln
verdi. Bazlan: “Onu Mekke’den çkaralm” deyince, blis: “Bakalar ona

sahip çkar" karln verdi. Ebû Cehil: “Her bir aileden bir kii toplayalm ve

hep birlikte onu öldürsünler" deyince, blis: “En iyisi bu genç adamn

dediidir” karln verdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kafirler seni balayp

bir yere kapamak veya öldürmek, ya da sürmek için düzen kuruyorlard.

Onlar düzen kurarken, Allah da düzenlerini bozuyordu. Allah düzen

yapanlarn en iyisidir"
2
âyetini indirdi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Kafirler seni balayp bir yere kapamak veya öldürmek, ya da sürmek için

düzen kuruyorlard..."3 âyetini açklarken: “Bunlar Kurey kafirleridir. Hz.

Peygamber (sakMu ninyhî v^rIM heniiz Mekke'den çkmadan ona bunu yapmak

için tuzak kurmulard" demitir.

4

Hâkim, bn Abbâs’tan bildirir: Hz. Ali kendi cann feda edip Hz.

Peygamberim (sllahhu aleyhi vesellem) giysisini giydi ve onun yerinde yatt. Kureyliler

de Hz. PeygamberiifsaiBiahu aleyhi vesellem) öldürme karar almlard. Hz. Peygamber

{sallallahu aleyhi vesellem) sandklar Ali’yi gözlüyorlard. Ali yatakta saa sola dönünce

ancak kim olduunu örenebildiler ve: “Sen rezil birisin! Yatakta saa sola

dönüyorsun oysa arkadan yatarken saa sola dönmezdi. Bunu yapnca o

olmadn anladk" dediler.

5

1 Abdurrezzâk, Musannef (9743).
1
Enfâl Sur. 30

3 Enfâl Sur. 30
4 bn Cerir (11/138).

5 Hâkim (3/4, "sahih").



102 3 Enfâl Sûresi g-

Hâkim, Ali b. Hüseyn'den bildirin Allah rzas için cann ilk feda eden kii

Ali'dir. Bu konuda da öyle bir iir söylemitin

"Kendimi kalkan ettim yeryüzüne ayak basanlarn en iyisine

Kabe ile Ilacer-i Esved’i tavaf edene

Pusuya dümekten çekinen Allak Resûlü'ne

Pek güçlü olan Allak yetiti imdadna

Güven içinde geceledi Allak Resulü maarada

Adak'm korumas ve kimayesi altnda

Onlar beklemeye koyuldum ki istedikleri ben deildim

Bu yolda ölümü ve esir dümeyi göze aldm.

Sil IJu d[ IJU jl» UÜJ Ü ViiuT lijJ

âJjMiM
"Ayetlerimiz onlara okunduu zaman, «ittik! stesek biz

de bunun benzerini söyleyebiliriz. Bu öncekilerin

masallarndan baka bir ey deildir» derlerdi." (Enfâl Sur. 31)

bn Cerîr ve bn Merdûye, Satd b. Cübeyr'den bildirir: Bedir savanda Hz.

Peygamber (ssiiaiiahu aleyhi veseiier), Ukbe b. Ebî Muayt, Tuayme b. Adiy ve Nadr b. el-

Hâris'i bal iken öldürttü. Nadr' Mikdâd esir almt. Öldürülmek üzereyken

Mikdâd: “Yâ Resûlallah! Bu benim esirim!” deyince, Allah Resûlü:
"
Allah'n

Kitab hakknda ileri geri laflar ediyordu

"

karln verdi. "Ayetlerimiz onlara

okunduu zaman, «iittik! stesek biz de bunun benzerini söyleyebiliriz. Bu

öncekilerin masallarndan baka bir ey deildir' derlerdi»
7
âyeti de onun

hakknda nazil olmutur .

3

’ Hâkim (3/4).

1
Enfâl Sur. 31

3 bn Cerîr (11/143).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Süddî’den bildirir: Nadr b. el-Hâris sk sk

Hîre'ye gider bölge ahalisinin kafiyeli sözleri ile konumalarn dinlerdi.

Mekke'ye geldii zaman da Hz. Peygamber'in (saibiiahu aleyhi meiiem) sözlerini ve

Kuriân âyetlerini iitip dinledi. Sunun üzerine: "...ittik! stesek biz de

bunun benzerini söyleyebiliriz. Bu öncekilerin masallarndan baka bir ey
deildir*

1

demeye balad .

1

& 14u. >ili üal? & JiJ > i» tâ 0} (S4J1 iJâ ip
/ r /

JIS Uj^ cJÎj r+i'jJd â)l 0& Uj jjjt Uil jt *LJJl

6* djii; fAJ Vî^ Uj * jjyâJcJJ

V ^jSÎ 6ijÜJI VI ijÜjî 61 jSlS Uj çl>j|

"Bir zaman: «Allahm! Eer bu r senin katndan gelmi bir

gerçekse üzerimize gökten ta yadr yahut bize elem verici

bir azap getir!» demilerdi. Oysa sen onlarn içinde iken,

Allah onlara azap edecek deildi. Balanma dilerlerken de

Allah onlara azap edecek deildir. Yoksa Mescid-i Haram a

girmekten menederlerken Allah onlara niçin azab etmesin?

Hem de onun dostu deiller. Onun dostlan ancak kar
gelmekten saknanlardr. Fakat çou bunu bilmiyorlar."

(Enfâl Sur. 32-34)

Buhâri, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, Delâil’de Enes

b. Mâlik'ten bildirir: Ebû Cehil b. Hiâm: ‘‘Allahm! Eer bu senin katndan

gelmi bir gerçekse üzerimize gökten ta yadr yahut bize elem verici bir

azap getir!" deyince: "Oysa sen onlarn içinde iken, Allah onlara azap

edecek deildi. Balanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek

deildir
*3

âyeti nazil oldu .

4

1

Enfâl Sur. 31
1 bn Cerir (11/142) ve bn Ebî Hâhm (5/1689):

3 Enfâl Sur. 33
4 Buhârî (4648), bn Ebî Hâtim (5/1691) ve Beyhakî (3/75).
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Abd b. Hmeyd'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti

1

alklarken: “EbC

Cehil b. Hiâm hakknda nazil oldu" demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr. “Bir zaman:

«Allahm! Eer bu senin katndan gelmi bir gerçekse üzerimize gökten ta
yadr yahut bize elem verici bir azap getir!" demilerdi» 3

âyetini

açklarken: “Nadr b. el-Hâris hakknda nazil oldu” demitir.

3

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid

"Allahm! Eer bu senin katndan gelmi bir gerçekse üzerimize gökten ta

yadr yahut bize elem verici bir azap getir...”4 âyetini açklarken: "Bunu

diyen Nadr b. el-Hâris'ti” demitir.

5

bn Cerîr, Atâ'dan bildirir: Nadr b. el-Hâris hakknda on küsur âyet nazi
1

olmutur. Bunlardan bazlar: "Allahm! Eer bu senin katndan gelmi bir

gerçekse üzerimize gökten ta yadr yahut bize elem verici bir azap

getir..."
5
,
"Rabbimiz! Bizim paymz hesap gününden önce ver, dediler."7

"Andolsun, sizi ilk defa yarattmz gibi teker teker bize geldiniz ..."
8
ve

"Biri çkp gelecek azab sordu
"9 âyetidir.

10

bn Merdûye, Büreyde'den bildirir: Uhud savanda Amr b. el-Âs'n, atnn

üzerine durup: "Allahm! ayet Muhammed'in söyledikleri gerçek ise atmla

birlikte beni yerin dibine geçir!" dediini iittim .

11

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh, bn Merdûye vc

Beyhakî, Sünen’de bn Abbâs'tan bildirir: Mürikler Kabe'yi tavaf ederken

"Allahm! Emrine amadeyiz! Senin hiçbir ortan yoktur" derlerdi. Bunu

duyan Hz. Peygamber {sailallahu aleyhi veselltm) de:
"
Yeter! Bu kadar yeter!'

1

Enfâl Sur. 32
2
Enfâl Sur. 32

* bn Cerîr (11/144) ve bn Ebî Hâtim (5/1689).

4 Enfâl Sur. 32
s bn Cerîr (11/144).
s
Enfâl Sur. 32

7 Sâd Sur. 16
8
En'âm Sur. 94

9 Meâric Sur. 1

10 bn Cerîr (11/145).
11 bn Kesîr, Tefsîr'de (3/589) geçtii üzere bn Merdûye.
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buyururdu. Ancak onlar: "Sadece bir ortan vardr, o enindir. Hem ona hem

de onun sahip olduklarna sahipsin!" diye devam ederlerdi. Bunun üzerine

Yüce Allah: “Oysa sen onlarn içinde iken, Allah onlara azap edecek deildi.

Balanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek deildir'" âyetini

indirdi. Azaptan yana onlar için biri Hz. Peygamber (sailsllahu eteri» «»Hem) biri de

istifar olmak üzere iki tane güvence vard. Peygamber gidince geriye sadece

istifar kald. Bu azap dünyada iken gelecek azap içindir. “Yoksa Mescid-i

Haram'a girmekten menederlerken Allah onlara niçin azab etmesin ..."
3

âyetindeki azap ise âhiretteki azap hakkndadr.

3

bn Cerîr, Yezîd b. Rûmân ve Muhammed b. Kays'tan bildirir Kureyliler

birbirlerine: "Allah içimizden Muhammed’e mi ihsanda bulundu? "Allahm!

Eer bu senin katndan gelmi bir gerçekse üzerimize gökten ta yadr
yahut bize elem verici bir azap getir...

M
dediler. Akam olunca da: "Allahm!

Bizi bala" demeye baladlar. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sen onlarn

içinde iken, Allah onlara azap edecek deildi. Balanma dilerlerken de

Allah onlara azap edecek deildir. Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten

menederlerken Allah onlara niçin azab etmesin? Hem de onun dostu

deiller. Onun dostlar ancak kar gelmekten saknanlardr. Fakat çou
bunu bilmiyorlar

"5 âyetlerini indirdi .

6

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Ebzâ’dan bildirir: Resûiullah

MaMeh aleyhi re&fler) Mekke'de iken Yüce Allah: “Oysa sen onlarn içinde iken,

Allah onlara azap edecek deildi..."
7 buyruunu indirdi. Resûiullah Maiiahu aleyhi

mailem) Medine'ye hicret edince: “...Balanma dilerlerken de Allah onlara

azap edecek deildir"
8 buyruunu indirdi. Bunlar da Mekke’de kalan ve

Allah’tan balanma dileyen Müslümanlard. Ancak bu Müslümanlar da

Mekke'den çknca Yüce Allah: “Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten

menederlerken Allah onlara niçin azab etmesin? Hem de onun dostu

' Enfâl Sur. 33

* Enfâl Sur. 34
3bn Cerîr (11/151), bn Ebî Hatim (5/1691) ve Beyhakî (5/45).

4 Enfâl Sur. 32
5 Enfâl Sur. 33, 34
6 bn Cerîr (11/151).

7 Enfâl Sur. 33
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deiller. Onun dostlar ancak kar gelmekten saknanlardr. Fakat çou
bunu bilmiyorlar

''1

âyetini indirdi. Bu azab da onlara Mekke'nin fethinde

tattrd .

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh,

Atiyye'den bildirir: "Oysa sen onlarn içinde iken, Allah onlara azap edecek

deildi..."

3

buyruunda kastedilen kiiler müriklerdir ve Hz. Peygamber

(saiiaiiahu siayh «seiM içlerinden çkana kadar Yüce Allah onlara azap

göndermeyeceini bildirilmitir. "...Balanma dilerlerken de Allah onlara

azap edecek deildir"
1

’ buyruunda balanma dileyenlerden kast,

Mekke'de bulunan Müslümanlardr. Daha sonra Yüce Allah müriklere

yönelik: "Yoksa Mescid-i Haram’a girmekten menederlerken Allah onlara

niçin azab etmesin? Hem de onun dostu deiller. Onun dostlar ancak kar

gelmekten saknanlardr. Fakat çou bunu bilmiyorlar
" 5 buyurmutur .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Balanma dilerlerken de

Allah onlara azap edecek deildir
"7 buyruunu açklarken: "ayet

balanma dileyip günahlann itiraf etselerdi mümin olurlard" demitir.

"Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten menederlerken Allah onlara niçin azab

etmesin ..."
8 buyruunu açklarken de: "Balanma dilemiyorlarsa onlara

neden azap vermeyeyim?" demitir,

9

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre

Mücâhid: "Oysa sen onlarn içinde iken, Allah onlara azap edecek deildi.

Balanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek deildir
"10

âyetini

açklarken: "Sen onlarn içlerinde bulunduun sürece Allah onlara azap

1

Enfâl Sur. 34
2 bn Cerîr (1 1/148) ve bn Ebî Hatim (5/1693).

3 Enfâl Sur. 33
4 Enfâl Sur. 33
5 Enfâl Sur. 34
6 bn Ebî Hatim (5/1692).

7 Enfâl Sur. 33
8
Enfâl Sur. 34

9 bn Ebî Hâtim (5/1692, 1693).
10
Enfâl Sur. 33
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göndermez. Onlarn Müslüman olmalar beklenirken de azap gönderecek

deildir" demitir.

1

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Kelbî: "...Balanma

dilerlerken de Allah onlara azap edecek deildir"1 buyruunu açklarken:

"çlerinde hâlâ Müslüman olma ihtimali olanlar varken Yüce Allah onlara

azap gönderecek deildir" demitir .

3

Abd b. Humeyd ve bn Cerir'in bildirdiine göre krime: "...Balanma

dilerlerken de Allah onlara azap edecek deildir"4 buyruunu açklarken:

"Hâlâ içlerinde Müslüman olanlar varken azap gönderecek deildir"

demitir.

5

bn Ebî Hâtim, Atâ b. Dînâr’dan bildirir: Saîd b. Cübeyr'e istifar konusu

sorulunca: "...Balanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek

deildir
"6

âyetini okudu ve öyle dedi: "Bunlar balanmaya yönelik ameller

yapanlardr. Bana bildirilene göre sadece dilleriyle balanma dileyen ancak

hem Müslüman, hem de dier dinlerden olduunu söyleyen kiiler de

Cehenneme gideceklerdir."7

bn Cerîr ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime ile Haan:

"...Balanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek deildir
"8

buyruunu açklarken öyle demilerdir: Bu âyetin hükmü: "Yoksa Mescid-i

Harama girmekten menederlerken Allah onlara niçin azab etmesin ..."9

âyetiyle neshedilmitir. Ki daha sonra müriklerle Mekke'de savalm,

ablukaya alnp aç kalmlardr .’
0

Ebu'-eyh, Süddî'den bu yorumun benzerini zikreder.

’ bn Cerîr (11/154, 155).

* Enfâl Sur. 33
} Abdurrezzâk (1/259).

4 Enfâl Sur. 33
s bn Cerîr (11/154).
6
Enfâl Sur. 33

7 bn Ebî Hâtim (5/1692).

* Enfâl Sur. 33

’ Enfâl Sur. 34
10 bn Cerîr (11/157) ve bn Ebî Hatim (5/1693).
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Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Ebû Mâlik'ten bildirin 'Oysa sen onlarn

içinde iken, Allah onlara azap edecek deildi ...”
1 buyruunda kastedilen

kiiler Mekke ahalisidir. "...Balanma dilerlerken de Allah onlara azap

edecek deildir”
1 buyruunda kastedilen kiiler, Mekkelilerin içinde bulunan

ve balanma dileyen müminlerdir.*

Beyhakî, uabu'l-fman’da Katâde'den bildirir: "Kuriân hastalnz da

bunun devasn da size bildirmektedir. Hastalnz günahlannzdr. Bunun

devas da istifardr.'"*

Beyhakî'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (niUahu aleyhi n«iM: "Size

hastalnz ve bunun devasn söyleyeyim mi? Hastalnz günahlannzdr.

Bunun devas da istifardr

"

buyurmutur.
5

bn Ebi'd-Dünya ve Beyhakî, Ka'b'dan bildirir: "Kul küçük bir günah ileyip

de bunu basit görür, piman olmaz ve balanma dilemezse bu günah

büyüyerek Allah’n katnda da kadar olur. Büyük günah ileyip de buna

piman olur ve balanma dilerse bu büyük günah, Allah katnda küçülür ve

sonunda balanr."6

Tirmizî'nin Ebû Mûsa el-E’arî'den bildirdiine göre Resûlullah (niiaiMu aleyh

«mu öyle buyurmutun Yüce Allah: 'Oysa sen onlarn içinde iken, Allah

onlara azap edecek deildi. Balanma dilerlerken de Allah onlara azap

edecek deildir”7 buyurarak ümmetime yönelik bana iki güvence verdi. Ben

göçüp gittiimde istifan kyamete dek onlara brakm olacam.

6

Ebu'-eyh, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Ebû Hureyre’den bildirir:

Sizlere verilmi iki güvence vard. Biri gitti dieri kald. Yüce Allah: 'Oysa sen

’ Enfâl Sur. 33

* Enfâl Sur. 33
3 bn Cerîr (11/149).

4 Beyhakî (7146).

s Beyhakî (7147, "zayf").
6 bn Ebi'd-Dünya, Tevbe (207) ve Beyhakî (7151).

7 Enfâl Sur. 33
8
Tirmizî (3082, "zayf"). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen et-Timizî, 597).



Âyet: 32-34 • stifar 109

onlarn içinde iken, Allah onlara azap edecek deildi. Balanma
dilerlerken de Allah onlara azap edecek deildir"' buyurmutur.

3

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir. Yüce

Allah bu ümmete iki güvence vermitir. Bu iki güvence sizde olduu

müddetçe azaptan beri olursunuz. Bu iki güvenceden birini Yüce Allah katna

almtr. Dieri de hâlâ elinizin altndadr. O da Yüce Allah'n: "...Balanma

dilerlerken de Allah onlara azap edecek deildir
"3 buyruudur.

4

bn Cerîr, Ebu'-eyh, Taberânî, bn Merdûye, Hâkim ve bn Asâkir, Ebû

Mûsa el-E'arî'den bildirin Yüce Allah: "Oysa sen onlarn içinde iken, Allah

onlara azap edecek deildi. Balanma dilerlerken de Allah onlara azap

edecek deildir"5 buyurarak azaptan yana size iki güvence vermitir.

Bunlardan biri olan Resûlullah (sallaiiahu aleyhi veseiM vefat edip Allah'n katna

gitmitir. stifar ise kyamete dek aranzda kalacaktr.

6

Beyhakî, uabu'l-îmarida ibn Abbâs'tan bildirir: “Bu ümmetin Allah'n

azabna yönelik biri Resûlullah (seiiaiiahu aleyhi <eseM biri de istifar olmak üzere iki

güvencesi vard. Bunlardan biri olan Resûlullah (sallaiiahu aleyhi vesaiiam} vefat etti.

Geriye bir tane güvence kald kî o da istifardr.”7

Ahmed'in Fadâle b. Ubeyd'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saileiiahu Heytu

vBsaiiam); "Kul balanma diledii sürece Allah'n uzubndun yuna güvendedir"

buyurmutur.

8

Ahmed ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifâfte Ebû Saîd el-Hudrî'den

bildirdiine göre Resûlullah (sallaiiahu aleyh «seiM öyle buyurmutur: eytan:

"«Rabbim! zzetine andolsun ki ruhlar bedenlerinde durduu müddetçe

kullarm saptracam» deyince, Yüce Allah: «zzetim ve celalime andolsun ki

’ Enfâl Sut. 33
1 Hâkim (1/542, "sahih") ve Beyhakî (654).

} Enfâl Sur. 33

« bn Ebî Hâtim (5/1692).

5 Enfâl Sur. 33
6 bn Cerîr (11/152), Taberânî, el-Evsat (3346), bn Kesir, Tefsir de (3/590) geçtii üzere

bn Merdûye, Hâkim (1/542) ve bn Asâkir (17/4).

7 Beyhakî (1491).
8 Ahmed 39/376 (11237, 11244).
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benden balama diledikleri sürece ben de onlar balayacam» karln
verdi.

Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan

bildirdiine göre Hz. Peygamber (wHaiiBhu aleyhi «sefan! öyle buyurmutun "Yüce

Allah çokça balanma dileyen kiiye her derdinden bir kurtulu yolu, her

skntsnda bir çk yolu gösterir ve beklemedii yerden ona nzklar ihsan

eder.
" 3

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-Usûl’de, Nesâî ve bn Mâce'nin Abdullah b.

Büsr'den bildirdiine göre Resûlullah (tafaiahu alayhi «falm): Amel defterinde çokça

istifar bulunan kiiye ne mutlu!" buyurmutur.
3

Hakîm et-Tirmizî'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (faiaiiahu aleyhi vefaM:

"Kalplerin de demirde olduu gibi pas olur. Kalbin cilas da istifardr"

buyurmutur.

4

Hakîm et-Tirmizî'nin Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (sdUiriu

aleyhi «sefam): "Elinizden geldii kadar çokça istifar edin. Zira Allah'n yannda

istifardan daha sevimli ve kiiyi daha fazla muvaffak klacak bir ey yoktur"

buyurmutur.
5

Ahmed, ZuTi'de Muîs b. Sümey'den bildirir: Sizden önceki

topluluklardan çokça günah ileyen bir adam vard. Bir gün yolda yürürken

geçmite yaptklan aklna geldi ve: “Allahm! Beni bala” dedi. Bu halde

iken de ölünce baland.

bn Ebî eybe ve Ahmed, Zühd'öe bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ: “Amel

defterinde az da olsa istifar bulunan kiiye ne mutlu!” demitir.

6

’ Ahmed 17/337 (11237, 11244) ve Beyhakî (265). Müsnefin muhakkikleri: "Hasen

Iiayrihi" demilerdir.
1 Ebû Dâvud (1518), Nesâî, S. el-Kübrfi (10290) ve bn Mace (3819). Zayf hadistir

(Elbânî, Da'îfSünen Ebî Diouâ, 327).

3 Halam et-Tirmizî (2/134), Nesâî, S. el~Kübrâ (10289) ve bn Mâce (3818) Sahih

hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 3078).
4 Hakîm et-Tirmizî (2/134). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'fe'de (2242) hadisin uydurma

olduunu söylemitir

s Hakîm et-Tirmizî (2/205). Zayf hadistir (Elbân, Da'tfu'l-Câmi 1290).

6 bn Ebî eybe (10/298).
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bn Ebî eybe, Ebû Sa'id el-Hudrî'den bildirir: "Kendisinden baka ilah

olmayan, hep diri kalan ve her eyi ayakta tutan Allah'tan balanma diler

ona tövbe ederim" diyen kii, günahlar denizlerdeki köpükler kadar olsa

dahi balanr.

1

Ebû Dâvud, Tirmizî, email'de ve Nesâî, Abdullah b. Amridan bildirir:

Resûlullah (sallllahu aleyhi vasellem) zamannda güne tutulmas oldu. Bunun üzerine

Resûlullah Mallahu aleyhi vesellem) namaza durdu. Kyam o kadar uzun tuttu ki sanki

rükû'a gitmeyecek gibiydi. Sonra rükû’a gitti, ancak rükû'u o kadar uzun

tuttu ki sanki kalkmayacak gibiydi. Sonra kalkt, ancak kalktktan sonra o

kadar uzun durdu ki sanki secdeye gitmeyecek gibiydi. Sonra secdeye gitti

ancak secdeyi o kadar uzun tuttu ki sanki ban kaldrmayacak gibiydi. Sonra

ban kaldrd, ancak kalktktan sonra o kadar uzun durdu kî sanki secdeye

gitmeyecek gibiydi. Sonra bir daha secdeye gitti ve yine o kadar uzun durdu

ki sanki hiç kalkmayacak gibiydi. Sonrasnda ikinci rekata kalkt ve onu da ilk

rekattaki gibi kld. kinci rekatta da secdelerini bitirdikten sonra üfledi ve:

"
Rabbim ! Ben içlerindeyken onlara azap vermeyeceine dair söz vermemi

miydin? Allahm ! Balanma diledikleri sürece onlara azap vermeyeceine dair

söz vermemi miydin? Biz de senden balanma diliyoruz

“

buyurdu. Bu

ekilde namazn bitirince güne de açlmt .

2

Deylemî’nin Osman b. Ebi’l-Âs’tan bildirdiine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi

vesellem) öyle buyurmutur: "
Yeryüzünde Allah'n azabndan yana iki güvence

vardr. Birinci güvence benim varlm, kincisi ise istifardr. Zaman gelince

ben gideceim, ancak istifar kalacaktr. Onun için her bir günah ve suç için

balanma dilemeye çaln.
"3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Nehhâs, Nâsih’de ve Beyhakî,

Delâil’de bildirdiine göre bn Abbâs: "Oysa sen onlarn içinde iken, Allah

onlara azap edecek deildi. Balanma dilerlerken de Allah onlara azap

edecek deildir
"4 âyetini açklarken öyle demitir: Yüce Allah bir kavmi

peygamberleri henüz içlerindeyken azaplandracak deildir. Azap

’ bn Ebî eybe (10/299).
2 Ebû Dâvud (1194), Tirmizî (309) ve Nesâî (547, 1867). Sahih hadistir (Elbâru, Sahih

Sünen Ebî Dâvud, 1055).

} Deylemî (4347).

Enfâl Sur. 33



112 -1 Enfâl Sûresi ir

gönderecekse de Peygamberleri oradan çktktan sonra gönderir. Ayn

ekilde bir toplulukta ezelde Müslüman olmalar takdir edilen kiiler Allah'tan

af dileyip iman edeceklerinden dolay bunlar varoldukça da Allah azap

göndermez. Yüce Allah kafirlere de; "Allah inananlar sizin durumunuzda

brakacak deildir, temizi pisten ayracaktr..."
1

buyurmutur. Burada temizi

pisten ayrmaktan kast, kimin mutlu kimin de bedbaht olacan

belirlemektir. Yüce Allah Mekke mürikleri konusunda da; "Yoksa Mescid-i

Haram'a girmekten menederlerken Allah onlara niçin azab etmesin ..."
2

buyurmu, azaplan da Bedir savanda boyunlarnn klçla vurulmasyla

gerçeklemitir.
3

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah önce: "...Balanma

dilerlerken de Allah onlara azap edecek deildir
"4 buyurmu sonra da:

"Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten menederlerken Allah onlara niçin azab

etmesin..."5 buyurarak mürikleri bundan istisna etmitir.

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, Nehhâs ve Ebu'-eyh, Dahhâk'tan bildirir:

"Oysa sen onlarn içinde iken, Allah onlara azap edecek deildi ..."7

buyruunda kastedilen kiiler Mekke'deki müriklerdir. "...Balanma

dilerlerken de Allah onlara azap edecek deildir
"6 buyruunda kastedilen

kiiler Mekke'deki müminlerdir. "Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten

menederlerken Allah onlara niçin azab etmesin ..."9 buyruunda kastedilen

kiiler ise Mekke kafirlerdir .

10

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Yoksa

Mescid-i Haram’a girmekten menederlerken Allah onlara niçin azab

'

Âl-i mrân Sur. 179
1
Enfâl Sur. 34

3 bn Cerîr (11/155), bn Ebî Hâtin (5/1692), Nehhâs (sh. 464) ve Beyhakî (3/76).

4
Enfâl Sur. 33

5 Enfâl Sur. 34
6bn Ebî Hâtin (5/1693).
7 Enfâl Sur. 33
8
Enfâl Sur. 33

9 Enfâl Sur. 34

“ bn Cerîr (11/149) ve Nehhâs (sh. 465).
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etmesin ..."
1 buyruunu açklarken: "Azaplar Mekke'nin fethedilmesiyle

gerçekleti" demitir.

bn shâk ile bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abbâd b. Abdillah b. ez-

Zübeyr: "Yoksa Mescid i HaranYa girmekten menederlerken Allah onlara

niçin azab etmesin..."
2 buyruunu açklarken: "ddia ettikleri faziletler

kendilerinde bulunmasna ramen Allah'n âyetlerini inkar edip elçilerini

yalanladklar sürece Allah onlara neden azap etmesin" demitir .

3

bn shâk ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Urve b. ez-Zübeyr: "Yoksa

Mescid-i Haram’a girmekten menederlerken Allah onlara niçin azab

etmesin ..."4 buyruunu açklarken: "Sen ve sana tâbi olanlar gibi Allah'a

iman edip ona ibadet edenleri Mescid-i Haram'dan alkoyarlar" demitir.

"...Onun dostlan ancak kar gelmekten saknanlardr..." 5 buyruunu

açklarken de: "Bu saknanlar sen ve sana tâbi olanlar, orada ibadetlerini

yaparlarken Mescid-i Haram’dan çkarlanlardr" demitir.

6

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Micâhid: "...Onun dostlar ancak kar
gelmekten saknanlardr...*7 buyruunu açklarken: "Her kim ve her nerede

olurlarsa olsunlar orann bakmna ehil olanlar, ancak Allah'a kar gelmekten

saknanlardr" demitir.

8

Buhârî, el-Edebu'l-Müfred’de, Taberânî ve Hâkim, Rifâa b. Râfi'den bildirir:

Resûlullah (asllailohu eieyti reselimi), Ömer'e: "Bana kavmiri (Kureylileri) toyla"

buyurdu. Ömer kavmini toplayp Hz. Peygamberim (sdlaiiehu aleyhi reselimi) kapsna

dayandlar. Ömer içeri girip: "Kavmimi topladm" dedi. Ensâr bunu duyunca:

"Kureyliler hakknda vahiy indi" demeye baladlar ve ne denileceini, ne

olacan görmek, duymak için onlar da oraya gittiler. Bir zaman sonra

Resûlullah (oiieiiaiu aleyhi rendem) Kureylilerin karsna çkt ve: "çinizde sizden

1

Enfâl Sur. 34
1
Enfâl Sur. 34

i bn Ebî Hâtim (5/1694).

4 Enfâl Sur. 34
s Enfâl Sur. 34
s bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 670) ve bn Ebî Hâtim (5/1694).

7 Enfâl Sur. 34
B bn Cerîr (11/160) ve bn Ebî Hâtim (5/1694).
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olmayanlar var m?" diye sordu. “Evet! Aramzda anlamallarmz, kz

kardelerimizin oullar ve azatllarmz var” dediklerinde, Allah Resulü öyle

buyurdu: "Anlamalmz bizdendir. Kadn tarafndan kabile hsmlar da

bizdendir. Azatllarmz da bizdendir. Beni dinleyin! Bilin ki benim dostlarm

müttakilerdir. ayet müttaki olacaksanz benim dostlarm olursunuz. Ancak

olmayacaksanz dikkat edin de kyamet gününde insanlar güzel amellerle

huzura çkarken siz günahlarla çkmayn ki sizden yüz çevrilmesin.
""

Buhârî, el-Edebu'l-Müfred'de Ebû Hureyre'den bildirir Resûlullah (taMahu

aleyhi veseiicm)! "Baz akrabalklar bazlarndan daha yakn olsa da kyamet gününde

benim dostlarm mü ttakiler olacaktr. Onun için dier insanlar güzel amellerle

huzura gelirken siz dünya malm boynunuzda tar bir ekilde çkp sonra: «Ey

Muhammedi» diye benden yardm istemeyin. Zira o zaman ben de ondan u
ekilde yüz çevirip: «Olmaz» diyeceim

"

buyurdu ve her iki tarafn da yüz

çevirir gibi döndürdü .

2

Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen’de Enes'ten bildirir:

Resûlullah'a (sdiaiiahu eieyh vEseiiem): “Senin yaknlann kimlerdir?" diye sorulunca:

"Her bir müttaki benim yaknmdr" karln verdi ve: "...Onun dostlan

ancak kar gelmekten saknanlardr...”3 buyruunu okudu .

4

Ahmed, Buhârî ve Müslim'in Amr b. el-Âs'tan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi «seiiem): "Filann ailesinden olanlar benim asl dostlarm deildir.

Benim dostlarm Allah ve salih müminlerdir

"

buyurmutur .

5

Ahmed'in Muâz b. Cebel’den bildirdiine göre Resûlullah Mâidu aleyh «sellem):

"Bana en yakn olanlar, her kim ve her nerede olurlarsa olsunlar muttaki

olanlardr

"

buyurmutur.

6

1

Buhârî (75), Taberânî (4544-4547) ve Hâkim (4/73, “sahih"). Sahih hadistir (Elbânî,

Sahîhu Edebi'l-Müfred, 55).
! Buhârî (897). Hasen hadistir (Elbânî, Sahîhu Edebi'l-Müfred, 688).

1 Enfâl Sur. 34
4 Taberânî, el-Evsat (3332), bn Kesîr, Tefsirde (3/592) geçtii üzere bn Merdûye ve

Beyhakî (2/152). Elbânî, es-Sihilctu'd Da'tfe’de (1304) hadisin çok zayf olduunu

söylemitir.
5 Ahmed 29/340 (17804), Buhârî (5990) ve Müslim 215 (366).
4 Ahmed 36/376 (22052). Muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
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“Kabe'deki ibadetleri sadece slk çalmak ve el çrpmaktan
baka bir ey deildir. nkannza karlk artk azab tadn.”

(Enfâl Sur. S 5)

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: Kureyliler tavaf

srasnda Hz. Peygamber'in (sailaiiahu aleyhi «reseiiem) karsna çkp slk çalar, el çrpar

ve alay ederlerdi. Bunun üzerine: "Kabe'deki ibadetleri sadece slk çalmak

ve el çrpmaktan baka bir ey deildir..."' âyeti nazil oldu.
3

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre ashâbdan biri olan Nubayt: "Kabe'deki

ibadetleri sadece slk çalmak ve el çrpmaktan baka bir ey deildir..."

3

buyruunu açklarken: "Mürikler slk çalarak Kabe'yi tavaf ederlerdi”

demitir.

bn Ebî Hatim, Ebu’-eyh, bn Merdûye ve Diyâ el-Makdisoo69 ,
bn

Abbâs'tan bildirir: Kureyliler Kabe’yi çplak bir ekilde tavaf eder, slk çalp el

çrparlard. Bunun üzerine Yüce Allah: "Kabe'deki ibadetleri sadece slk

çalmak ve el çrpmaktan baka bir ey deildir..."'

1

âyetini indirdi. Âyette

geçen “Mükâ” ifadesi slk anlamndadr. Âyet çkardklar sesleri kulann

ötüü ile kanat çrpmalanna benzetmitir. Onlar hakknda yine: "De ki:

Allah'n kullar için yaratt süsü ve temiz rzklar kim haram kld ...” 3 âyeti

nazil olmutur.
6

Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: »§2 9}” 7

buyruunun anlam nedir?” diye sorunca, bn Abbâs u karl vermitir:

"Mükkâ tarla kuudur. Tasdiye ise kuun kanat çrparken çkard sestir.

Resûlullah (saDuiahu aleyhi «seiiem) Mekke'de iken Hacer-i Esved ile Rüknü Yemâni

1

Enfâl Sur. 35
1 bn Cerîr (11/164).

J Enfâl Sur. 35
4 Enfâl Sur. 35
5 A'râf Sur. 32
6 bn Ebî Hâtim (5/1696) ve Diyâ 10/117 (116).

7 Enfâl Sur. 35
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arasnda namaza kalkt zaman Sehm oullarndan iki adam gelir, biri

Resûlullah'n (uiUlahu aleyhi YBsaiiem) sanda biri de solunda dururdu. Biri tarla

kuunun ötmesi gibi öterken dieri de kuun kanat çrpmas gibi el çrpard.

Bu ekilde de Resûlullah'n (saHaHaim aleyh »eseM namazn bozmak isterlerdi." Nâfi':

"Araplar öylesi ifadeleri bilir mi ki?" diye sorunca, bn Abbâs öyle dedi: "Tabi

ki bilirler. Hassân b. Sabit’in:

“Çarlnca bizler namaza kalkarz da

Sizin tek derdiniz slk ile el çrpmadr dediini iitmedin mi? Yina baka

bir air "tasdiye" ifadesi konusunda:

“Kular kanat Çrpp uçmadan önce

Bir karatavuun farkna vardk’ demitir.

1

bnu'l-Münzir, Atiyye vastasyla bn Abbâs’tan bildirir. “Mükâ ifadesi slk

çalma anlamndadr. Mürikler bir eli dierinin üzerine koyar ve slk

çalarlard.”

Firyâbî, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre bn

Abbâs: "SasS «.& il}"
2 buyruunu: "Islk çalma ve el çrpma" olarak

açklamtr.

3

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer "Mükâ slk çalma,

tasdiye ise el çrpmadr" demitir.
4

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim,

Mücâhid'den bildirir "Mükâ parmaklan azlara koyma, tasdiye ise slak

çalmadr. Mürikler bu ekilde yaparak Hz. Peygamberin (taiiabhu «mü «atan)

namazn bozmak sterlerdi ."5

' Mesâilu NSfi' (23).

1
Enfâl Sur. 35

* bn Cerîr (11/162, 164).

4 bn Cerîr (11/163) ve bn Ebî Hâtim (5/1695).

5 bn Cerîr (11/165) ve bn Ebî Hatim (5/1695, 1696).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Süddî’den bildirir: "Mükâ, ayn isimde olan ve

Hicaz bölgesinde yaayan beyaz bir kuun ötmesi gibi ses çkarmadr. Tasdiye

ise el çrpmadr."

1

bn Cerir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

i["
J buyruunu açklarken öyle demitir: "Mürikler parmaklann

birbirine geçirip slk çalarlard. Bu ekilde de insanlarn namazna engel

olurlard."*

Abd b. Humeyd, krime'den bildirir: Mürikler Kabe'yi tavaf ederken ters
0

tarafa, sola doru dönerlerdi. "âjcâîj ij cipi Lt tâ US
"4 buyruu da

bunu ifade etmektedir. Âyette geçen Mükâ ifadesi borazan gibi ses

çkarmalandr. Tasdiye ise tavaf tersten, sola doru yapmalardr.

bn Cerîr, bnuM-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre

Dahhâk: "...nkarnza karlk artk azab tadn"5 buyruunu açklarken öyle

demitir: "Bunlardan kast, Bedir savana katlan müriklerdir. Yüce Allah

onlar ölüm ve esaretle cezalandrmtr."6

’ojz p i j^ ^ oi-P' k
MI Jl ij£ J.j\j üjii

Jp* JPhJ ly./ / * /

"Dorusu inkar edenler mallann Allah'n yolundan
insanlar alkoymak için sarfederler ve daha da

sarfedeceklerdir; ama sonra içleri yanacak, hem de malup
olacaklardr. Bu, Allah'n, temizi murdardan ayrmas ve
murdarlan üst üste koyup hepsini yarak cehenneme

1 bn Cerîr (11/166) ve ibn Ebî Hatim (5/1695).
1
Enfâl Sur. 35

3 bn Cerîr (11/165) ve bn Ebî Hâtim (5/1696).

Enfâl Sur. 35
5 Enfâl Sur. 35
6 bn Cerîr (11/169) ve bn Ebî Hâtim (5/1697).
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yerletirmesi içindir; inkar edenler cehenneme
toplanacaklardr. te onlar mahvolanlardr."

(Enfâl Sur. 36, 3 7)

bn shâk, ibn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, DelâiVde

bildirdiine göre Zührî, Muhammed b. Yahya b. Hibbân, Âsim b. Ömer b.

Katâde ve Husayn b. Abdirrahman b. Amr’dan bildirir: Bedir savanda

Kureyliler hezimete uraynca Mekke'ye döndüler. Ebû Süfyân da kervanla

birlikte Mekke’ye ulat. Bu dönüün ardndan Abdullah b. Ebî Rabîa, krime

b. Ebû Cehil, Safvân b. Ümeyye ve savata babalan, kardeleri öldürülen

Kurey'ten kiilerle birlikte Ebû Süfyân ile o kervanda mal bulunan kiilerin

yanna gidip konuarak: "Ey Kureyliler! Muhammed kannz döktü ve en iyi

adamlarnz öldürdü. Onunla savamak için bu mallarla bize yardmc olun da

belki intikammz alrz” dediler. Mal sahipleri de bu teklifi kabul ettiler. bn
Abbâs'tan da nakledildiine göre ite bunlar hakknda Yüce Allah: "Dorusu

inkar edenler mallarn Allah’n yolundan insanlar alkoymak için

sarfederler ve daha da sarfedeceklerdir; ama sonra içleri yanacak, hem de

malup olacaklardr"' âyetini indirmitir.

3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: “Dorusu inkar edenler

mallarn Allah’n yolundan insanlar alkoymak için sarfederler ..."3 âyetini

açklarken: "Ebû Süfyân b. Harb hakknda nazil oldu” demitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Dorusu inkar edenler mallarn Allah’n yolundan insanlar alkoymak için

sarfederler... te onlar mahvolanlardr"4 âyetlerini açklarken: "Ebû

Süfyân'n Uhud sava için kafirlere maddi olarak destek çkmas hakknda

nazil oldu” demitir.

5

bn Sa’d, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve ibn

Asâkir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Dorusu inkar edenler mallarn

1

Enfâl Sur. 36
J bn shâk (Süretu bn Hiâm, 2/60), bn Cerir (11/173), bn Ebî Hatim (5/1698) ve

Beyhakî (3/224).

3 En/âl Sur. 36

4 Enfâl Sur. 36, 37
5 bn Cerir (11/172).
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Allah'n yolundan insanlar alkoymak için sarfederler..."' âyetini açklarken

öyle demitir: “Ebû Süfyân b. Harb hakknda nazil oldu. Ebû Süfyân,

Resûlullah'a (sBaiiahu aleyhi veseiiem} kar savamak üzere toplanan Araplardan baka

Kinâne oullanndan Ahâbi* denilen ikibin kiilik paral bir kuvvet toplamtr.

te âyet bu durum hakknda nazil olmutur. Ka'b b. Mâlik de Ahâbiler

hakknda öyle bir iir söylemitin

"Deniz dalgasn andran ordunun ortasnda

Kimi pegeh, kimi yüzü açk üçbin Ahâbi vard

Bizim gibi ileri gelenler ise üçyüz kiiydi

En /azla da dört yüz kii çkard.
"3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre

Hakem b. Uteybe: "Dorusu inkar edenler mallarn Allah'n yolundan

insanlar alkoymak için sarfederler ..."’1 âyetini açklarken öyle demitin

“Ebû Süfyân hakknda nazil oldu. Zira Uhud sava için müriklere krk ûkiyye

altn yardm yapmt. O zamanlar da bir ûkiyye krkiki miskal altn

ediyordu .
1 ’5

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî:

"Dorusu inkar edenler mallarn Allah'n yolundan insanlar alkoymak için

sarfederler ve daha da sarfedeceklerdir; ama sonra içleri yanacak, hem de

malup olacaklardr"
6
âyetini açklarken: “Allah yolundan alkoyduklar kii

Allah Resulüdür. çlerinin yanmasndan kast da kyamet gününde

yaptklarna olan pimanlktandr" demitir .

7

' Enfâl Sur. 36
1 Zamannda Kurey'e kar savamak için Leys oullanna kablan Arap

yarmadasnn deiik yerlerinden olan kiilerdir. Resûlullah'a (sallallahu aleyhi

vesellem) kar savamak üzere Kureylilerle Habî isimli bir dan eteinde anlatklar

için bu ismi aldklarn söyleyenler dc vardr. (en-Nihâye, 1/330).

} bn Cerîr (11/170, 171). bn Ebî Hatim (5/1697) ve bn Asâkir (23/438).

4 Enfâl Sur. 36
4 bn Cerîr (11/171) ve bn Eb Hatim (5/1697).
6
Enfâl Sur. 36

7 bn Cerîr (11/172) ve bn Ebî Hatim (5/1698).
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bn shâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abbâd b. Abdillah

b. ez-Zübeyr: "...nkar edenler cehenneme toplanacaklardr..."

1

buyruunu

açklarken öyle demitin "Bunlar Ebû Siîfyân ile kervanda mal bulunan

dier tüccarlann yanna gidip Resûlullah'a (rafldta aleyhi vrafcm) kar savamak için

maddi destek isteyen kiilerdir. Ki bu yönde destek de görmülerdir.”
3

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre imr b. Atiyye: "...Bu,

Allah'n, temizi murdardan ayrmas içindir..."
3 buyruunu açklarken öyle

demitir. "Kyamet gününde dünyadayken Allah için salih amel yapan kiiler

aynlr, sonrasnda dünya içindekilerle birlikte Cehenneme atlr.”

1

ibn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd:

buyruunu: "Hepsini toplayp yar” eklinde açklamtr.

6

& UjA* U* ü] ijjîi ji

"nkâr edenlere söyle: Eer vazgeçerlerse, geçmi günahtan
balanr. Eer dönerlerse, öncekilere uygulanan lâhî

kanun devam etmi olacaktr." (Enfâl Sur. 3»)

Ahmed ve Müslim, Amr b. el-Âs'tan bildirin Yüce Allah kalbime slam’

düürünce Hz. Peygambere (aUta aleyhi ««ibn) gelip: “Sa elini uzat sana biat

edeyim” dedim. Sa elini uzatnca ben elimi geri çektim. "Ne oldu?" diye

sorunca: "art komak istedim” dedim. "Ne art koacaksn
?''

diye sorunca:

"Yüce Allah’n beni balamas artn” dedim. Bunun üzerine Resûlullah

(saiiBiiahu aleyhi vRseiiemi: "Bilmez misin ki Müslüman olmak önceki günahlar yok eder.

Ayn ekilde hicret de önceki günahlar yok eder. Hac da daha önce ilenen

günahlar yok eder” buyurdu .

7

1

Enfâl Sur. 37
1
ibn shâk (Sirefu bn Hiâm, 1/671), bn Cerîr (11/174) ve ibn Ebî Hâtim (5/1699).

5 Enfâl Sur. 37
4 bn Ebî Hâtim (5/1699).

5 Enfâl Sur. 37
6 bn Cerîr (11/176) ve bn Ebî Hâtim (1699).

7 Ahmed 29/360 (17827) ve Müslim (121).
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bn Ebî Hatim, Mâlik b. Enes’ten bildirir: Kafir biri Müslüman olduu

zaman artk kafir iken yapt eylerden sorumlu tutulmaz. Zira Yüce Allah:

"inkâr edenlere söyle: Eer vazgeçerlerse, geçmi günahlar balanr..."
1

buyurur.

2

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid: "...Öncekilere uygulanan lâhî kanun devam

etmi olacaktr"3 buyruunu açklarken: “Bu ilahi kanun BedVde Kureyliler

ile dierleri için gerçeklemitir. Ayn ekilde geçmi ümmetler için de

gerçeklemitir” demitir .

4

4 öU JÂ fiiip Uiî \jû*\j

14* Jp ujjiî u> &[} ölJ^ ^lj

y. fcji $ <> ûuu^ji Jâ I

fjj
öiîjü^

“Eer Allah'a ve hakk batldan ayran o günde, iki

topluluun karlat günde kulumuza ndirdiimize
inanyorsanz, bilin ki ganimet olarak aldnz herhangi bir

eyin bete biri Allah'n, Peygamberin ve yaknlarnn,
yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr, Allah her eye

Kadir’dir." (Enfâl Sur. 41)

bn shâk ve bn Ebî Hatim, Abbâd b. Abdillah b. ez-Zübeyr’den bildirir:

Sonrasnda Yüce Allah, Bedir sava ile daha sonraki savalarda elde edilecek

ganimetlerin nasl taksim edilmesi gerektiini: "Eer Allah'a ve hakk

batldan ayran o günde, iki topluluun karlat günde kulumuza

indirdiimize inanyorsanz, bilin kî ganimet olarak aldnz herhangi bir

eyin bete biri Allah'n, Peygamberin ve yaknlarnn, yetimlerin,

dükünlerin ve yolcularndr..."5 buyurarak bildirmitir.

6

' Enfâl Sur. 38
1 bn Ebî Hatim (5/1700).

} Enfâl Sur. 38
4 bn Cerîr (11/177, 178) ve bn Ebî Hatim (5/1700).

5 Enfâl Sur. 41
6 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/672) ve bn Ebî Hâtim (5/1702).
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Abdurrezzâk, Musannefte, ibn Ebî eybe, ibn Cerîr, Ibn Ebî Hatim ve

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Ganimet olarak aldnz
herhangi bir eyin ..."

1 buyruunu açklarken: "ne bile bunun içindedir”

demitir .

2

bnu'l-Miinzir, ibn Ebî Necîh’ten bildirir: Mal; ganimet, fey' ve zekat olmak

üzere üç ekilde elde edilir ki Yüce Allah bunlardan her bir dirhemin dahi

nerede kullanlmas gerektiini bildirmitir. Ganimet konusunda: "Eer

Allah'a ve hakk batldan ayran o günde, iki topluluun karlat günde

kulumuza indirdiimize inanyorsanz, bilin ki ganimet olarak aldnz
herhangi bir eyin bete biri Allah'n, Peygamberin ve yaknlarnn,

yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr..."3 buyurmutur. Fey' konusunda:

"Allah'n, fethedilen memleketler halknn mallarndan Peygamberine

verdikleri; Allah, Peygamber, yaknlar, yetimler, yoksullar ve yolda

kalmlar içindir; ta ki içinizdeki zenginler arasnda elden ele dolaan bir

devlet olmasn. Peygamber size ne verirse onu aln, sizi neden menederse

ondan geri durun; Allah'tan saknn, dorusu Allah'n cezalandrmas

çetindir
"4 buyurmutur. Zekat konusunda da: "Zekatlar; Allah'tan bir farz

olarak yoksullara, dükünlere, onu toplayan memurlara, kalpleri

Müslümanla sndrlacaklar verilir; kölelerin, borçlularn, Allah yolunda

olanlarn ve yolda kalanlarn urunda sarfedilir..."5 buyurmutur.

Abdurrezzâk, Musannef te, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim, Ebu'-eyh ve Hâkim, Kays b. Müslim el-Cedelî'den bildirir: bnu'l-

Hanefiyye’nin olu Haan b. Muhammed b. Ali b. EbîTâlib’e: "Eer Allah'a ve

hakk batldan ayran o günde, iki topluluun karlat günde kulumuza

indirdiimize inanyorsanz, bilin ki ganimet olarak aldnz herhangi bir

eyin bete biri Allah'n, Peygamberin ve yaknlarnn, yetimlerin,

dükünlerin ve yolcularndr ..."
6
âyetinin anlamn sorduumda u karl

verdi: Âyetin giriinde ganimetin bete birinin Allah'n saylmas meseleye

1 Enfâl Sur. 41

1 Abdurrezzâk (9495), bn Ebî eybe (12/434), bn Cerir (11/187) ve bn Ebî Hâtûn

(5/1702).

3 Enfâl Sur. 41

4 Har Sur. 7
5 Tevbe Sur. 60
6
Enfâl Sur. 41



Âyet: 41 • Ganimette Humus 123

giri babndandr; zira dünya da âhiret de Yüce Allah'ndr. Ancak

Resûlullah'n MbIIbIiu aleyhi vescHem) vefatndan sonra Peygamberin ve yaknlarnn

pay konusunda ihtilafa düülmütür. Bazdan: "Âyette yaknlann olarak

zikredilen hisse Resûlullah'n (bbIIbIMj aleyhi ««M yaknlannndr" derken, bazdan

da: "Yaknlann hissesi halifenin yaknlannndr” dedi. Bazdan da:

"Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi raseiM pay vefatndan sonra artk halifenin paydr”

demitir. Daha sonra Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi «»M ashab bu iki hissenin Allah

yolunda kullanlmak üzere at ve silah hazrlanmasnda harcanmas

konusunda ittifak ettiler. Ebû Bekr ile Ömer’in zamannda da uygulama bu

ekilde oldu .

1

bn Cerîr, Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir:

Resûlullah Maiiuhu aleyh ws«dem) bir birlik gönderip de ganimet elde edildii zaman

onu bee bölerdi. Bunlardan ayrd bete biri de bee bölerdi. Yüce Allah bu

bete birin taksim edilmesi konusunda: "Eer Allah'a ve hakk batldan

ayran o günde, iki topluluun karlat günde kulumuza indirdiimize

inanyorsanz, bilin ki ganimet olarak aldnz herhangi bir eyin bete biri

Allah'n, Peygamberin ve yaknlarnn, yetimlerin, dükünlerin ve

yolcularndr..."
1 buyurmutur. Âyetin giriinde ganimetin bete birinin

Allah’n saylmas meseleye giri babndandr; zira göklerde ve yerde ne varsa

hepsi Yüce Allah’ndr. Yüce Allah kendi pay ile Resûlullah'n [saMu aleyhi vaseliem]

payn bir klmtr. Hz. Peygamber’in (suiDHhu aleyhi vereM kendi pay ile yaknlannn

payn Allah yolunda at ve silah hazrlamak için harcard. Yetimlerin,

dükünlerin ve yolcularn payn da kendilerinden bakasna vermezdi.

Ganimetten geriye kalan bete dörtlük pay da süvari olan kiiye atna iki

kendisine bir, yaya olana bir hisse verecek ekilde askerler arasnda

datrd.

3

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Katâde: "...Bilin ki ganimet olarak

aldnz herhangi bir eyin bete biri Allah'n..
"A buyruunu açklarken

öyle demitir: "Elde edilen ganimetin bete biri Allah’ndr. Bu bete bir de

1 Abdurrezzâk (9482), bn Ebî eybe (12/431, 471, 472), bn Cerîr (11/187, 188, 196,

197), bn Ebî Hatim (5/1702) ve Hâkim (2/128).

J
Enfâl Sur. 41

3 bn Cerîr (11/188, 197), Taberânî (12660). Heysem!, Mecmau'z-Zevâid 'de (5/340) der

ki: "snadnda metrûk biri olan Nehel b. Sad vardr.”
4 Enfâl Sur. 41
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bee bölünür. Biri Resûlullah'a (jduiah aleyh meta), biri yaknlarna, biri yetimlere,

biri dükünlere, biri de yolda kalmlara verilir."
1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: "Ganimet

be ksma bölünürdü. Dört bölümü savaan askerler arasnda paylatnlr.

Kalan bete birlik ksm da dört hisseye bölünür. Bir hissesi Allah’a, Resûlüne

ve Allah Resulünün yaknlanna verilir. Zira Hz. Peygamber’e (ebIIbIIbIiu einyhi meta)

düen hisse onun yaknlannndr. Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyh, vssuta) de bete

birden kendisine bir ey almad. Bir hisse yetimlere, bir hisse dükünlere,

kalan bir hisse de yolda kalmlara verilir. Yolda kalm kii de Müslümanlara

misafir olan fakir kiidir.”

2

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Ebu’l-Âliye: "Eer Allah'a ve hakk batldan ayran o günde, iki

topluluun karlat günde kulumuza indirdiimize inanyorsanz, bilin

ki ganimet olarak aldnz herhangi bir eyin bete biri Allah'n,

Peygamberin ve yaknlarnn, yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr..

âyetini açklarken öyle demitir: "Önceleri ganimet getirilip ortaya

konulurdu. Resûlullah (»ieiiahu aleyh* msiiam) bunu be bölüme aynr, bir bölümünü

ayrdktan sonra kalan dört bölümü savaa katlan askerler arasnda datrd.

Sonra elini bir kenara ayrd ksma daldrr, eline geleni Kabe için harcard.

Bu da âyette zikredilen ve Allah’n pay olarak isimlendirilen bölümdü. Zira

Allah için pay aynlmaz. Dünya ve âhiret Allah’ndr. Sonrasnda kalan bete

birden kalan ksm yine be hisseye aynrd. Bir hisse Hz. Peygamberin {sBiata

aleyhi meta), bir hisse yaknlannn olur, bir hisse dükünlere, bir hisse de yolda

kalmlara verilirdi.”
4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: "Eer

Allah'a ve hakk batldan ayran o günde, iki topluluun karlat günde

kulumuza indirdiimize inanyorsanz, bilin ki ganimet olarak aldnz
herhangi bir eyin bete biri Allah’n, Peygamberin ve yaknlarnn,

yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr..."5 âyetini açklarken öyle

1 Abdurrezzâk (9481).

* bn Cerîr (11/190, 191, 197, 198, 200) ve bn Ebî Hatim (5/1704).

3 Enfâl Sur. 41
4 bn Ebî eybe (12/429), bn Cerîr (11/190) ve bn Ebî Hatim (5/1703).

5 Enfâl Sur. 41
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demitir: "Hz. Peygamber (niiaiiahu Biyh meHcn) ile yaknlan zekat malndan bir ey

almazlard ve almak da kendilerine helal deildi. Ancak ganimetin bete

birinin bete biri Hz. Peygamberin UaMihu dayN mailem), bete biri yaknlannn,

bete biri yetimlerin, bete biri dükünlerin, bete biri de yolda

kalmlanndr." 1

Abdurrezzâk, Musannefte, bn Ebî eybe ve bnu-Münzir, a'bPden

bildirir: "Resûlullah'n (»iaiidu aleyh «seM ganimetteki pay "Safiy" olarak

isimlendirilirdi. Resûlullah (akllhu aleyhi mnfcm) safiy hakk olarak ganimetten

dilerse bir köle, dilerse de bir at alrd. Bunu da ganimetten bete biri

ayrmadan seçip alrd. Savalarda bulunmad zaman bu pay kendisi için

ayrlrd. Hz. Peygamber (seiiaHahu aleyh vBseiiem) ei Safiyye b. Huyey’yi "safiy” olarak

almt.”2

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ bu

âyeti açklarken öyle demitir: "Yüce Allah’n pay olan bete birlik hisse ile

Resûlullah’n (ummu aieyu vesilem) pay olan bete birlik hisse birdir. Bu pay

Resûlullah (sBiBlhiiBByhivBuUBm) alr ve diledii yerde kullanr.”3

bn Ebî Hâtim, Cübeyr b. Mut’im'den bildirin Resûlullah (saiiaHahu eieyhi vsuhm)

yerden bir ey veya bir deve kl ald ve: "Nefsim elinde olana yemin olsun ki

bete bir dnda ganimetten bana u kadarlk bir ey bile yoktur. Bete birlik

ksm da yine size dönecektir" buyurdu .*1

bnu'l-Münzir, Ebû Mâlik vasyastla bn Abbâs’tan bildirir: "Resûlullah

Csaüaiiahu aleyhi veseiienu sava sonunda elde edilen ganimeti be bölüme aynrd. Dört

bölümünü savaa katlanlar arasnda paylatrr, kalan bete birlik bölümü de

alt hisseye ayrrd. Bir hisse Allah'a, bir hisse Resûlullah'a (sdiahhu aieytu veseiiam), bir

hisse Resûlullah'n (uilaibhu aleyhi vesBiem) yaknlanna, bir hisse yetimlere, bir hisse

dükünlere, bir hisse de yolda kalmlara verilirdi. Resûlullah (aaiisiiahu aleyhi veseiim)

Yüce Allah'n hissesi olarak ayrlan ksm sava için silah ve binek tedarikinde,

Kabe'nin örtüsü, kokusu ve dier ihtiyaçlan için harcard. Resûlullah (sdlailaiu aleyhi

mailem) kendi payna düen ksm savata silah ve binek tedarikinde ve kendi

’ bn Cerîr (11/193).
1 Abdurrezzâk (9485) ve bn Ebî eybe (12/433).

3 bn Ebî eybe (12/431) ve bn Ebî Hâtim (5/1703).

4 bn Ebî Hâtim (5/1703).
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ailesi için harcard. Yaknlarna düen hisseyi yaknlanna verirdi. Bete birlik

ksmdan yaknlanna verilen bu hisseden baka toplam ganimetten de

paylarna düeni verirdi. Humus içinden kalan bete üçlük bölüm de yetim,

dükün ve yolda kalmlara verilirdi. Resûlullah {nnoiiahu aleyhi veaNem) bu hisseleri de

bunlardan diledii kiilere ve diledii ekilde verirdi. Abdulmuttalib oullanna

da bu üç hissesen sadece bir hisse vard. Bunun yannda Resûlullah MdMu aleyhi

vasilimi) bu hissesinden baka toplam ganimetten de payna düeni alrd.”

bn Ebî Hâtim, Haan el-Muallim'den bildirir: Abdullah b. Büreyde’ye:

"Eer Allah'a ve hakk batldan ayran o günde, iki topluluun karlat
günde kulumuza indirdiimize inanyorsanz, bilin ki ganimet olarak

aldnz herhangi bir eyin bete biri Allah'n, Peygamberin ve

yaknlarnn, yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr ..."

1

âyetini

sorduumda: “Yüce Allah'n pay, Resûlullah'm (saiiuiiahu aleyhi veseiiem) paydr.

Resûlullah'ntMiiafehugiByhvBssiierjipay da elerinin paydr” karln verdi .

3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Süddî: "...Peygamberin ve

yaknlarnn, yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr..."3 buyruunu

açklarken: “Yaknlardan kast, Abdulmuttalib oullandr” demitir.

4

afiî, Abdurrezzâk, Musannefte, bn Ebî eybe, Müslim, bn Cerîr, bnu’l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, ibn Merdûye ve Beyhakî, Sünen’de bildirdiine göre

Necde, bn Abbâs'a bir mektup yazp bu âyette zikredilen yaknlann kimler

olduunu sorunca, bn Abbâs cevaben öyle yazd: “Bu yaknlann bizler

olduumuzu düünürdük. Ancak kabilemiz buna kar çkt ve Kureylilerin

tümünün yaknlardan olduunu söylediler.”
5

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münziriin baka bir vecihie bildirdiine göre Necde

al-Harûri, bn Abbâs'a haber gönderip bu âyette zikredilen ve yaknlann olan

payn kime verileceini sorunca, bn Abbâs cevaben öyle dedi: “Bu pay

Resûlullah'm (uMahu aleyhi vesdiem) yaktnlarnndr ki hayattayken bu pay kendisi

vermitir. Daha sonralan Ömer bundan baka bizlere bir eyler vermek istedi

1

Enfâl Sur. 41

' bn Ebî Hâtim (5/1704).

3 Enfâl Sur. 41

4 bn Ebî eybe (12/472).

5 afiî (ifâu'l-Ayy, 406), Abdurrezzâk (9455), bn Ebî eybe (12/472), Müslim (1812),

bn Cerir (11/194, 195), bn Ebî Hâtim (5/1704) ve Beyhakî (6/345, 9/53).
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ancak biz kabul etmedik.” Ömer onlara içlerinden evleneceklere yardm

etmeyi, borçlularnn borçlann ödemeyi, fakirlerine yardmda bulunmay

teklif etmi, ancak onlar ganimetten paylanna düen miktardan daha

fazlasn almay kabul etmemilerdi .

1

bnu'l-Münzir, Abdurrahman b. Ebî Leylâ'dan bildirir: Hz. Ali'ye: "Ey

müminlerin emiri! Ebû Bekr ile Ömer’in ganimetteki humsu sizlere ne ekilde

verdiini bana söyler misin?” dediimde u karl verdi: “Ebû Bekriin

hilafeti döneminde humstan bize pay verilmedi. Ömer ise devaml olarak

elde edilen ganimetin humsundan bize düeni bana verirdi. Susa ile

Cundiapuridan elde edilen ganimetleri taksim ederken ben de yanndaydm.

Humstan bize düen pay ayrd ve: "Humstan siz Ehli beyt’in pay bu” dedi. O

zamanlar baz Müslümanlarn durumu kötüydü ve muhtaç durumdaydlar.

Bunun için humustan bize düen miktann bir ksmn onlara aktarmak istedi.

Ben: "Olur” dediimde Abbâs b. Abdilmuttalib atlad ve: "Bizim olan bir eyi

almazlk etme!” diye itirazda bunmak istedi. Abbâs'a: "Müslümanlara efkatli

davranmas gerekenler daha çok biz deil miyiz? Müminlerin emiri de onlara

arac oldu” dediimde Ömer bize verecei pay kendisinde brakt. Vallahi

Osmân zamannda ganimetteki bu paymz hiç alamadk, alma imkanmz da

olmad.” Ali öyle devam etti: "Yüce Allah sadakay Resulüne (saiidahu aleyhi «eseiM

haram kld. Ancak haram kldn ganimetteki humusla telafi etti. Ayn

ekilde ümmeti içinde Ehli beyti’ne has bir ekilde sadakay haram kld.

Onlara da haram kldn ganimetteki humsla telafi etti.”

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah fsallallehu aleyhi

veseiiem): "Ellerinize kirin bulamamasn istedim. Zira humsun humsu sizîer için

yeterlidir ve sizi bakalarna muhtaç brakmaz" buyurmutur.

1

bn shâk ve bn Ebî Hâtim'in Zührî ile Abdullah b. Ebî Bekriden bildirdiine

göre Hz. Peygamber <saiyBhu aleyhi meltem) Hayber’den elde edilen ganimetten

yaknlarna düen pay Hâim oullan ile Muttalib oullan arasnda

paylatrd .

3

1 bn Ebî eyhe (12/471).
1 bn Ebî Hatim (5/1705).

J bn Ebî Hatim (5/1705).
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bn Ebî eybe, Cübeyr b. Mut'im'den bildirir: Resûlullah (s^iBJiahu alcyfi vsseiiem]

ganimetten yaknlarna düen pay Hâim oullan ile Muttalib oullan

arasnda paylatrd. Osmân b. Affân'la birlikte yanna gittik ve: "Yâ

Resûlallah! Hâim oullan senin kardelerindir. Senin konumun dolaysyla da

Yüce Allah'n onlara bahettii deeri inkar etmiyoruz. Bizi brakp Muttalib

oullarndan olan kardelerimize de humstan pay verdin. Oysa akrabalkta

onlarla ayn konumdayz" dedik. Allah Resûlü:
"
Ancak onlar ne Cahiliye

döneminde, ne de slam geldikten sonra bizi hiç brakmadlar" buyurdu .

1

bn Merdûye, Zeyd b. Erkam'dan bildirir: “Muhammed'in Uaiioliahu aleyhi vesilem]

yaknlan humstan pay alanlardr ki bunlar da Ali, Abbâs, Câfer ve Akîl'in

aileleridir.”

bn Ebî eybe, Mücâhid'den bildirir: "Muhammed'in Maiiahu aleyhi »eseiiem)

ailesine sadaka helal deildir. Yüce Allah onlara humsun humsunu

vermitir."2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Eer

Allah'a ve hakk batldan ayran o günde, iki topluluun karlat günde

kulumuza indirdiimize inanyorsanz, bilin ki ganimet olarak aldnz
herhangi bir eyin bete biri Allah'n, Peygamberin ve yaknlarnn,

yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr..."3
âyetini açklarken öyle

demitir: “Ganimetten kast, müriklerden elde edilen ganimetlerdir.

Yaknlardan kast, Hz. Peygamberin (s#«»hu aleyhi veseiiem) yaknlardr. Yolcudan

kast da misafirdir. Müslümanlar Resûlullah (sdlldlldhu aleyhi vesellem) zamannda

ganimet elde ettikleri zaman onun bete birini (humsunu) ayrrlard. Sonra

bu bete biri dört hisseye bölerler, bir hissesini de Allah'a, Resûlullah’a (saiiaiiahu

aleyhi vesellem) ve yaknlanna ayrrlard. Allah’n pay olan hisse Resûlullah (saiiailahuBeyhi

rtöihoile yaknlarnn saylrd. Resûlullah'a (sUaMu aleyhi nuhm) de yaknlanndan bir

kiinin pay kadar vard. kinci hisse Hz. Peygamber'e (sallaliah aleyhi mailem), üçüncü

hisse dükünlere, dördüncü hisse de yolda kalmlara verilirdi. Ganimetten

arta kalan da savaa katlanlar aralarnda paylarlard. Resûlullah Melm aleyhi

reaiinm) vefat ettii zaman Ebû Bekr yaknlarn paylann kendilerine vermez

’ bn Ebî eybe (14/460, 461), Ahmed 27/304 (16741), Buhârî (3140, 3502), Ebû Dâvud
(2978, 2980), bn Mâce (2881) ve Nesâî (4147, 4148).

1 bn Ebî eybe (3/215, 12/435).

3 Enfâl Sur. 41
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bunu Allah yolunda kullanrd. Yetim, dükün ve yolda kalmlarn pay ise

ayn ekilde brakld.”

1

bn Ebî eybe, Baavî, bn Merdûye ve Beyhakî, uabu'l-îman’da

Belkayn'l bir adamdan o da amcas olundan bildirir: Allah Resûlü're(saiiaiiahu

aleyhi veseiiam): “Yâ Resûlallah! Ganimet mal konusunda ne dersin?” diye

sorduumda: "Bete biri Allah'n, kalan bete dördü de müslümanlanndr"

buyurdu. “Ganimette birinin dierinden daha fazla hakk olabilir mi?” diye

sorduumda da: "Yok! Yan tarafna isabet eden ve çekip çkardn okta bile

dier Müslüman kardeinden dahafazla hakkn yoktur

"

karln verdi.’

bn Ebî eybe, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, uab’da Amr b.

uayb'dan o babasndan, o da dedesinden naklen bildirir Hz. Peygamber

(ssiiaiiahu aleyhi veseiiem) hums hakknda âyet nazil olmadan önce henüz ganimet

taksim edilmeden birilerine hediye olarak bir eyler verirdi. Ancak: "Eer

Allah'a ve hakk batldan ayran o günde, iki topluluun karlat günde

kulumuza indirdiimize inanyorsanz, bilin ki ganimet olarak aldnz
herhangi bir eyin bete biri Allah'n, Peygamberin ve yaknlarnn,

yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr..." 3
âyeti nazil olunca bu

uygulamay brakt. Nefl (hediye) olarak vereceini de bete birin bete

birinden yani Allah'n ve Resulünün hakk olan hisseden vermeye balad .

4

bn Ebî eybe, Mâlik b. Abdillah el-Has'amî'den bildirir: Osman b. Affân’n

yannda oturuyorken bir ara bize: “Burada am ahalisinden kimse var m?”

diye sordu. am ahalisinden biri olarak ben kalktmda bana: “Muâviye'ye

söyle, bir ganimet elde ettii zaman bunu be parçaya ayrsn ve her bir

parçasnn üzerine: “Bu Allah’ndr” diye yazsn. Sonra kurayla birini çeksin.

Kurada çektiini kendisine alsn” dedi .

5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre a'bî: "...Ganimet olarak aldnz
herhangi bir eyin bete biri Allah'n, Peygamberin ve yaknlarnn,

1 bn Fb Hatim (5/1702)
1 bn Ebî eybe (12/430) ve Beyhakî (4329).

3 Enfâl Sur. 41

3 bn Ebî eybe (12/425, 426).

5 bn Ebî eybe (7/351, 352).
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yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr..."’ buyruunu açklarken: "Allah'n

hissesi ile Hz. Peygamberin (salieliahu Beyh »ereiiem) hissesi birdir" demitir/

bn Ebî eybe, Muhammed b. Sîrîn’den bildirir: “Ganimetin bete biri

Allah'ndr, Hz. Peygamber'e (ssiiailahu aleyhi vuseMde bir hisse ile safiy (ganimetten

istedii eyi alma) hakk vardr. Ganimet olarak elde edilen esirler veya baka

eyler içinden en iyisi Hz. Peygamber (sailaiiahu aleyhi vessiiam) için kaldrlr sonra

ganimetin bete biri alnrd. Daha sonra ise Hz. Peygamber (saiiaiiatm aleyhi «ünitem)

savata hazr olsun veya olmasn dier insanlarla birlikte hissedar klnrd .” 3

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Atâ b. es-Sâib’e: "...Ganimet olarak

aldnz herhangi bir eyin bete biri Allah'n, Peygamberin ve

yaknlarnn, yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr..."4 ile, "Allah'n,

kentler halkndan resulüne zahmetsizce aktard mal ve nimetler (fey)..." 5

âyetlerinde geçen fey ile ganimetin ne olduu sorulduunda u karl
verdi: “ayet Müslümanlar müriklere galip gelir, güç sarfederek onlara ve

arazilerine hakim olurlarsa, bu galibiyetten dolay onlardan elde ettikleri

mallar ganimet, araziler ise fey'dir.”
&

bn Ebî eybe, Süfyân’dan bildirir. “Ganimet, Müslümanlann güç

sarfederek elde ettikleridir. Bunun da bete biri Yüce Allah’n bildirdii

yerlerin, kalan dört hissesi de bunu elde edenlerindir.” 7

bn Ebî eybe ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs’a:

"Resûlullah (satiaiiahu Bi&yti vkeIImi] humsu nerede kullanrd?” diye sorulunca u
karl verdi: “Humstan birine Yüce Allah yolunda binmek üzere bir binek

verirdi. Sonra onu bir bakasna, sonra baka birine verirdi.”
8

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: "Resûlullah’m (saiiatiahu aleyhi vesellem)

ganimetin içinden hizmetçi veya at gibi kendi ahs için seçtii safiy ad

1

EnfâJ Sur. 41
1 bn Ebî eybe (12/431).

J bn Ebî eybe (12/432).

* Erfâl Sur. 41
5 HarSur. 7

6 bn Ebî eybe (12/433).

7 bn Ebî eybe (12/434).

* bn Ebî eybe (12/435).
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altnda bir hakk olurdu. Bunu seçip aldktan sonra humstan olan payn

alrd."

bn Merdûye, Ubâde b. es-Sâmit’ten bildirir. Elde ettiimiz ganimetleri

Allah’a ve Resûlüne teslim ederdik. Bedir savandan elde edilen

ganimetlerden bete birlik pay ayrlmad. Ancak: "...Ganimet olarak

aldnz herhangi bir eyin bete biri Allah'n, Peygamberin ve

yaknlarnn, yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr..."
1

âyeti nazil olunca

Bedir savandan sonra elde edilen tüm ganimetlerden bete birlik ksm
ayrmaya balad.

bn Ebî eybe ve bn Merdûye, Hz. Ali'den bildirir: Allah Resûlü'ne (saiiaiishu

aleyhi veseiiam): “Yüce Allah’n humstan bize tahsis ettii ksm datma iini bana

verir misin?” dediimde bu görevi bana verdi .

2

Hâkim, Hz. Ali'den bildirir. “Resûluilah [niiaiiahu aleyhi veseiM humsun humsunu

datma iini bana vermiti. Resûluilah MeHahu aleyhi »eseiM, Ebû Bekr ve Ömer

zamannda bu hisseyi gerekli yerlere dattm ."5

Abdurrezzâk, Musannefte Mekhûl'den bildirin Resûluilah (sallaliahu aierN vasBilam):

"Kiide bin tane at olsa dahi düman topraklarna girip ganimet elde ettii

zaman sadece iki at için hisse alr" buyurdu. Allah Resulü (saNaliahu aleyhi vBseiiBm),

Bedir savanda süvariye iki, yaya olana bir hisse olacak ekilde ganimeti

datt .
4

Abdurrezzâk'n bn Ömer’den bildirdiine göre Allah Resulü (sallallahu aleyhi

veseiiem) ganimetten süvariye iki, yaya olana ise bir hisse verdi .

5

Abdurrezzâk, Katâde’den bildirir: Hz.Ebû Bekr: "Yüce Allah'n kendine

kabul ettii eyin verilmesini öütlüyorum” diyerek ganimetten humsun

verilmesini öütledi ve: "Eer Allah'a ve hakk batldan ayran o günde, iki

topluluun karlat günde kulumuza indirdiimize inanyorsanz, bilin

ki ganimet olarak aldnz herhangi bir eyin bete biri Allah'n,

1

Fnfâl Sur. 41

1 bn Ebî eybe (12/470).

3 Hakim (2/128, 3/39, 40, “sahih").

4 Abdurrezzâk (9316).

* Abdurrezzâk (9320).
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Peygamberin ve yaknlarnn, yetimlerin, dükünlerin ve yolcularndr.."'

âyetini okudu .

3

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mukâtil: 'Eer Allah'a ve

hakk batldan ayran o günde, iki topluluun karlat günde kulumuza
indirdiimize inanyorsanz..."3 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Allah'a iman artndan kast, verdii hükmün kabul edilmesidir. Kula

indirilenden kast, ganimetin paylam konusunda Muhammed'e (irfana bIb^

mcM indirilendir. Hakk batldan ayran gün, Bedir savadr. ki topluluktan

kast da Müslümaniann topluluu ile müriklerin topluluudur."4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre

bn Abbâs: "...Hakk batldan ayran o gün ..."5 buyruunu açklarken: "Bu

günden kast, Bedir savadr. Bedir de Mekke ile Medine arasnda bulunan

bir su kaynadr" demitir .

6

bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî,

Delâil'öe bildirdiine göre bn Abbâs: "...Hakk batldan ayran o gün ..."7

buyruunu açklarken: "Bu günden kast Bedir savadr. Yüce Allah bu günde

hak ile batl birbirinden ayrd" demitir.

8

ibn Cerir, Mücâhid’den bu yorumun benzerini zikreder.
9

Saîd b. Mansûr, Muhammed b. Nasr ve Taberânî’nin bildirdiine göre bn

Mes’ûd. "...Hakk batldan ayran o günde, iki topluluun karlat

1

Enfâl Sur. 41
1 Abdurrezzâk (16.163).

J Enfâl Sur. 41

4 bn Ebî Hâtim (5/1706, 1707).

s Enfâl Sur. 41

6 bn Cerîr (1 1/202) ve bn F.b Hâtim (5/1706).

7 Enfâl Sur. 41

* bn Cerir (11/200, 201), bn Ebî Hâtim (5/1706), Hâkim (3/23, "sahih") ve Beyhakî

(3/120).

9 bn Cerîr (11/201).
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günde ..."

1

buyruunu açklarken: “Bedir sava, Ramazan aynn onyedisinde

oldu" demitir .

1

bn Merdûye, Ali b. Ebî Tâlib'den bildirir: “Furkân günü (hakk batldan

ayran gün) sabahnda iki topluluun (Bediride) kar karya geldii gündür.

O da Ramazan aynn onyedisinde bir Cuma günüydü ,"3

bn Cerîr, Haan b, Ali’den bildirin “ki topluluun karlat Furkân günü

(Bedir sava) Ramazan aynn onyedisinde oldu."4

Abdurrezzâk ve bn Cerir, Urve b. ez-Zübeyriden bildirin “Kuriân’da nazil

olan âyetle Resûlullah’a (niuiahu efeyi» «uiM sava izni verildikten sonra Allah

Resulünün yapt ilk sava Bedir sava oldu. O zamanlar mürik ordusunun

banda Utbe b. Rabîa b. Adiems vard. Ramazan aynn onalt veya

onyedisinde bir Cuma günü iki topluluk kar karya geldi. Resûlullah’n [ndaHhu

afeyhi nsBifem) ashab üçyüz on küsur kiiydi. Müriklerin says ise dokuzyüz ile bin

kii arasndayd. O günü Yüce Allah’n hak ile batl ayrd Furkân günüydü.

Bu savata Müslümanlardan ilk ölenler Ömer’in azatls Mihca' ile Ensâr'dan

bir adamd. Yüce Allah o günü mürikleri hezimete uratt. Mürikler

yetmiten fazla ölü verdiler. Onlardan bir o kadar da kii esir alnd ."5

bn Ebî eybe, Cafer'den, o da babasndan bildirdiine göre Bedir sava

Ramazan aynn onyedisinde Cuma günü yapld .

6

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebû Bekr b. Abdirrahman b. El-Hâris b.

Hiâm'a: “Bedir sava hangi gün oldu?" diye sorulunca: “Ramazan aynn

onüçünde Cuma günü oldu" karln verdi.

7

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Âmir b. Rabîa el-Bedri: “Bedir sava

Ramazan aynn onyedisinde Pazartesi günü oldu" demitir.

1

1

Enfâl Sur. 41
1
Saîd b. Mansûr (Tefsir, 995), Muhammed b. Nasr, Kyâmu'l-Leyl (sh. 108) ve Taberânî

(9073).

J bn Kesîr, Tefsîr
1de (4/9) geçtii üzere bn Merdûye.

4 bn Cerîr (11/202).

5 Abdurrezzâk (9726) ve bn Cerîr (11/201).
6 bn Ebî eybe (4/353).

7 bn Ebî eybe (14/354).
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"Hani siz vadinin yakn tarafnda, onlar uzak tarafnda.

kervansa sizin aantzdayd. âyet bulumak üzere

sözlemi olsaydnz sözlemenizde ayrla düerdiniz.

Fakat Allah, olacak bir ii gerçekletirmek için böyle yapt
ki, ölen açk bir delille ölsün, yaayan da açk bir delille

yaasn. üphesiz Allah, elbette hakkyla iitendir, hakkyla
bilendir." (Enfâl Sur. 42)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Hani siz

vadinin yakn tarafnda, onlar uzak tarafnda, kervansa sizin

aanzdayd ..."

2

buyruunu açklarken: "Vadinin yaknndan kast kenardr.

Kervandan kast da Ebû Siifyân'n kervandr" demitir.*

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre krime: "Hani siz vadinin yakn

tarafnda, onlar uzak tarafnda, kervansa sizin aanzdayd ...”

4

buyruunu açklarken öyle demitin "Vadinin yakn tarafndan kast alt

kenan, uzak tarafndan kast ise üst kenandr."

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Urve: "...Kervansa sizin

aanzdayd..."* buyruunu açklarken öyle demitir: Ebû Süfyân yetmi

süvariyle birlikte vadinin aa tarafnda bulunuyordu. Kervana saldn olaca

haberini alan Kureyliler de dokuzyüz kiilik bir kuvvetle yola dütüler.

Kureyliler Cuhfe'de iken Ebû Süfyân onlara: "Tehlikeyi atlatp Müslümanlar

geçtim, geri dönebilirsiniz" haberini yollad. Ancak Kureyliler: "Vallahi Bedir

kuyularna varmadan geri dönmeyiz!” karln verdiler .

6

1 bn Ebî eybe (14/353, 354).

2

Enfâl Sur. 42
J bn Ebî Hâtim (5/1707).

* Enfâl Sur. 42
5 Enfâl Sur. 42
6 bn Ebî Hâtim (5/1708).
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre

Mücâhid: "...Kervansa sizin aanzdayd..."' buyruunu açklarken öyle

demitir "Ebû Süfyân ile arkadalan kervanla am'dan dönüyorlard ve onlar

için çkan Müslümanlardan haberleri yoktu. Bunun yannda ne Müslümanlarn

Kurey'ten yola çkan müriklerden, ne de müriklerin Bedir'e doru giden

Müslümanlardan haberleri vard. Sonunda Bedir kuyularnn yanna kar

karya geldiler. Yaplan savata mürikler hezimete uradlar ve birçok esir

verdiler."
2

bn shâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abbâd b. Abdillah b. ez-

Zübeyr: "Hani siz vadinin yakn tarafnda, onlar uzak tarafnda, kervansa

sizin aanzdayd. ayet bulumak üzere sözlemi olsaydnz

sözlemenizde ayrla düerdiniz. Fakat Allah, olacak bir ii

gerçekletirmek için böyle yapt ki, ölen açk bir delille ölsün, yaayan da

açk bir delille yaasn ..."3 âyetini açklarken öyle demitir: “Mürikler

vadinin Mekke tarafnda, Ebû Süfyan ile kervan ise sahil tarafnda

müriklerden biraz daha aada bulunuyordu. ayet Müslümanlar

müriklerle karlamak üzere anlam olsalard kendi saylannn azl
müriklerin çokluu karsnda ihtilafa düer ve savamaktan vazgeçerlerdi.

Ancak Yüce Allah, slam ile Müslümanlar aziz, küfrü ve kafirleri ise zelil

klmay takdir etti. Onun için lütfü ve keremiyle Müslümanlar sadece kervan

ele geçirmek için, Kureylileri de Mekke’den sadece kervan korumak için

yola çkard. Sonra her iki topluluu da sava için bir araya getirdi. Bunu da:

"...Allah, olacak bir ii gerçekletirmek için böyle yapt ki ..."4 eklinde dile

getirdi. Yüce Allah bunu hak ile batl birbirinden ayrmak, küfre girenlerin

açk delil ile ibretleri gördükten sonra küfre girmesi, iman edeceklerin de açk

delilleri gördükten sonra iman etmesi için yapt .

5

1

Enfâl Sur. 42
1 bn Cerîr (11/204, 205).

5 Enfâl Sur. 42
4 Enfâl Sur. 42
s bn shâk (SîrefH bn Hiim, 1/672) ve bn Ebî Hatim (5/1707, 1708).
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"Allah onlar uykunda sana az gösteriyordu. Çok göstermi
olsayd, ylacak ve bu hususta çekimeye balyacaktnz,
fakat Allah sizi kurtard; çünkü 0 kalblerde olan bilir/'

(EnfâJ Sur. 43)

Abdurrezzâk, bn Cerir, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "Allah onlar uykunda sana az gösteriyordu ...*
1 buyruunu

açklarken öyle demitir: "Yüce Allah, Hz. Peygamberce («liallahu de^\ vsssiiem)

rüyasnda müriklerin saysn az gösterdi. Allah Resûlü (salaflahc eM «seiiemi

uyannca bunu ashabna da bildirdi. Bu onlara moral oldu.”
J

bn ishâk ve bnu'l-Münzir, Hibbân b. Vâsi' b. Hibbân’dan, o da

kabilesinden baz ihtiyarlardan naklen bildirir: Resûlullah (saiisiiahu aleyhi reseiiam) Bedir

savanda ashabnn saflann düzelttikten sonra Ebû Bekr ile birlikte çadrna

döndü. Çadrda az bir kestirdikten sonra kalkt ve:
"
Müjde ey Ebû Bekr!

Allah'n yardm ulat. Cebrail atnn dizginlerini tutmu dileri tozlanm bir

ekilde geldi" buyurdu. 3

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katide: “ ^
yfj\ <j j&32ij buyruunu: “ayet onlan size çok gösterseydi savatan

uzak durur, bu konuda çekimeye balardnz” eklinde açklamtr.5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: l ^£j”6

buyruunu: “Ancak Yüce Allah bu ii tamamna erdirdi” eklinde

açklamtr. 7

• Enfâl Sur. 43
1

Abdurrezzâk (1/259), bn Cerîr (1 1/209) ve bn Ebî Hâtim (5/1709).

3 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/626, 627).

4
Enfâl Sur. 43

5 bn Ebî Hâtim (5/1709).
6
Enfâl Sur. 43

7 bn Ebî Hâtim (5/1710).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: l jSJ'3"'

buyruunu alklarken: "Yüce Allah onlan ihtilaftan yana selamete erdirdi ve

dümanlarna kar muzaffer kld” demitir.

3

â ##4 j (5^4%

3
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"Karlatnzda, olacak ii oldurmak için, onlan
gözlerinize az gösteriyor ve sizi de onlann gözünde

azaltyordu. Bütün iler dönüp Allah'a varr." (Enfâl Sur. 44)

bn Ebî eybe, ibn Cerîr, ibn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn

Mes’ûd’dan bildirir: Bedir savanda mürikler gözümüze çok az geldiler.

Hatta yanmdaki birine: "Bunlar yetmi kii çkar m dersin?” diye

sorduumda: "Hayr, yüz kii çkarlar” dedi. Sonradan yakaladmz

müriklerden birine saylann sorduumuzda: "Bin kiiydik” karln verdi .

3

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre iklime: "Karlatnzda,

olacak ii oldurmak için, onlar gözlerinize az gösteriyor ve sizi de onlarn

gözünde azaltyordu ..."4 âyetini açklarken: "Bu ekilde Yüce Allah her iki

taraf birbirlerine kar kkrtm, harekete geçirmitir” demitir.
5

û>JLiî ,ddi3 *1 \Ji\i & fiâ
iîj i ^jji *

"Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karlatnz
zaman sebat edin ve Allah' çok ann ki baarya eriesiniz."

(Enfâl Sur. 45)

Abdurrezzâk, Musannefte, ibn Ebî eybe, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn

Merdûye’nin Abdullah b. Amrîdan bildirdiine göre Resûlullah (uMAu aleyh «selM

öyle buyurmutur: "Dümanla karlamay temenni etmeyin ve Yüce

'

Enfâl Sur. 43
5 bn Cerîr (11/210) ve bn Ebî Hâtim (5/1709).

5 bn Ebî eybe (14/374), bn Cerîr (5/251, 11/211), bn Ebî Hâtim (5/1710) ve Tohricu’l-

Keâfda (2/21, 32) geçtii üzere bn Merdûye.
4 Enfâl Sur. 44
5 bn Ebî Hâtim (5/1710).
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Allah'tan afiyet dileyin. Ancak dümanla karlatnzda sebat gösterip Yüce

Allah' çokça ann. Size saldrmak üzere toplandklarnda veya barmaya
baladklarnda siz susup sakin olun."'

bn Ebî Hatim, Ka'bu'I-Ahbâridan bildirin Allah katnda Kuriân okuma ve

zikirden daha sevimli bir ey yoktur. Zira böyle olmasayd namaz ile sava

insanlara emretmezdi. Görmüyor musunuz, sava esnasnda zikri emretmi

ve: "Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karlatnz zaman sebat

edin ve Allah' çok ann ki baarya eriesiniz
"2 buyurmutur.

3

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken öyle demitin “Yüce Allah en fazla megul olduunuz bir

anda, klçla vuruurken kendisinin zikredilmesini emretmitir.”

Ebû Nuaym, Hilye’de Ebû Cafer'den bildirir “En ar ameller her

halükarda Yüce Allah’ zikretme, gönülden gelerek adaleti gözetme ve mal

konusunda kardeine ihsanlarda bulunma olmak üzere üç tanedir.”
4

Abdurrezzâk ve bn Ebî eybe, Abdullah b. Ebî Evfâ'dan bildirir...
5

Abdurrezzâk’n Yahya b. Ebî Kesîriden bildirdiine göre Hz. Peygamber

(ssiiBiBhu aleyhi veseIIbti) öyle buyurmutur: "Dümanla karlamay temenni etmeyin

zira onlarla snanp snanmayacanz bilemezsiniz. Dümanlarn klçlarn

çekmi naralar atarak hücuma geçtiklerim gördüünüzde yerinizde çömelin ve:

«Rabbimiz ve Rableri olan Allahm! Perçemlerimiz de perçemleri de serin

elindedir. Onlar da öldürecek olan sensin» diye dua edin. Size yaklatklar

zaman da onlara kar saldrya geçin. Bilin ki Cennet klçlarn gölgesi

altndadr."6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Atâ: “Sava öncesi sessiz olup Allan'

zikretmek vaciptir” dedi ve: "Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile

’ Abdurrezzâk (9518), bn Ebî eybe (12/461, 462), bn Ebî Hatim (5/1711) ve Taberânî

(48, 50).

1

Enfâl Sur. 45

* bn Ebî Hâtim (5/1711).

4 Ebû Nuaym (3/1 83).

5 Asl nüshada bundan sonras botur. Ancak Abdullah b. Ebî Evfâ'nm bu yöndeki

rivayeti bir sonraki rivayetin benzeridir.
sAbdurrezzâk (9513).
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karlatnz zaman sebat edin ve Allah' çok ann ki baarya eriesiniz
*

1

âyetini okudu .

1

bn Asâkir, Atâ b. Ebî Müslim'den bildirir: Resûlullah (saiieiishu sievHî veseiiem) savaa

gönderdii Abdullah b. Revâha’y uurlarken, Abdullah: "Yâ Resûlallah! Öüt
olarak bana bir eyi emret ki hep aklmda tutaym” deyince, Allah Resûlü:

"Namaz çok az olan bir bölgeye gideceksin. Onun için oralarda çokça namaz

kl" buyurdu. Abdullah: "Bir tane daha ver” deyince, Allah Resûlü: “Allah'

çokça zikret ki istediin eyde sana yardma olsun" buyurdu. Abdullah: "Bir

tane daha ver” deyince, Allah Resûlü: "Ey Revâha'rn olu! On iane kötülük

yaptn zaman ardndan bir tane iyilik yapmaktan geri durma" buyurdu.

Bunun üzerine Abdullah: "Bundan sonra da senden bir ey istemeyeceim”

dedi .
5

Hâkim'in Sehl b. Sa’d'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiBiehu aleyhi vesaiiam) öyle

buyurmutur: "Biri ezan okunduu zaman yaplan, dieri de taraflar birbirine

girip çarpma balaynca yaplan olmak üzere iki dua reddedilmez ."4

Hâkim, Ebû Mûsa'dan bildirir: "Resûlullah (sBlsiiahu aleyhi «s«M sava esnasnda

banmay ho görmezdi.”5

bn Ebîeybe ve Hâkim, Kays b. Ubâd’dan bildirir: “Resûluliah'nuaiiaiiafmaiErhi

vBsellem] ashab sava esnasnda banmay ho görmezlerdi .”6

bn Ebî eybe, Kays b. Ubâd'dan bildirir: "Resûlullah'n (saiiaiiahu aieri «senemi

ashab sava esnasnda, Kuriân okunurken ve cenazede olmak üzere üç

yerde sessiz durmay müstehab görürlerdi.”7

bn Ebîeybe, Hasan(- Basrî)’den bildirin "Hz. Peygamber Maflahu aleyhi veseilem)

biri cenazede, biri sava esnasnda iki ordunun kar karya geldii zamanda,

1

Enfâl Sur. 45
J bn Ebî eybe (12/462).

3 bn Asâkir (28/120). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu'l-Câmi’, 736).

4 Hâkim (1/198, "sahih") ve Ebû Dâvud (2540). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen Ebî

Dâvud, 2215).
5 Hâkim (2/116, ‘‘sahih"). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu'l-Câmi', 4613).

6 bn Ebî eybe (12/462), Hâkim (2/116) ve Ebû Dâvud (2656). Sahih mevkuf hadistir

(Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2314).

7 bn Ebî eybe (3/274).
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biri de Kuriân okunduu zaman olmak üzere üç yerde sesin yüceltilmesini

ho görmezdi."’

li jJlLo Vj iij-ijj illi
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“Allah'a ve Peygamberine itaat edin; çekimeyin, yoksa

korkup baarszla döersiniz ve kuvvetiniz gider.

Sabredin, dorusu Allah sabredenlerle beraberdir/7

(Enfâl Sur. 46)

Ibnu'l-Münzir, bn Ebt Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde:

"...Çekimeyin, yoksa korkup baarszla düersiniz ve kuvvetiniz

gider. ..
ml buyruunu açklarken: "Birbirinizle ihtilafa düüp çekimeyin.

Böyle yaparsanz korkuya kaplr ve zaferiniz elden gider" demitir.3

Firyâbî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-

eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: “faoj çil:*" 4 buyruunu açklarken öyle

demitin “Zaferiniz elden gider manasndadr. Zira Uhud savanda

Resûlullah'n (ssiiaiahu aleyhi mailem) ashab aralarnda ihtilafa düünce zaferi elden

kaçrmlard."5

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Zeyd: “(L&uj Çj*j5s"
6

buyruunu açklarken öyle demitin “Rîh (rüzgar), zafer anlamndadr. Zira

Yüce Allah bir rüzgar gönderip de dümanlann yüzüne çarpmadan

Müslümanlar asla bir zafer elde edemezler. Müslümanlar aralannda çekitii

zaman ise güçleri gider ve dümana kar sebat gösteremezler."7

‘ bn Ebî eybe (3/274, 10/530).
1
Enfâl Sur. 46

3 bn Ebî Hâtim (5/1712)
4 Enfâl Sur. 46
5 bn Cerîr (11/215) ve bn Ebî Hâtim (5/1712).
6
Enfâl Sur. 46

7 bn Ebî Hâtim (5/1712).
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bn Ebî eybe, Nu’mân b. Mukarrin'den bildirir: "Resûlullah (saiiBiiBhu aieyti veseiiem)

sava esnasnda günün balan ile sonlannda savamaz. Sava için günein

tepe noktasn amasn, rüzgarn çkp yardmn inmesini beklerdi."
1

û* Ojijaîj &l *Sjj Ijiaj yry* &&& yjfc V
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"Yurtlarndan böbürlenerek, nsanlara gösteri yaparak

çkan ve Allah yolundan men edenler gibi olmayn. Allah

onlarn ilediklerini her yönüyle bilendir." (Enfal Sur. 47)

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs:

“Yurtlarndan böbürlenerek, insanlara gösteri yaparak çkan ve Allah

yolundan men edenler gibi olmayn..."
2

âyetini açklarken: "Bunlardan

kast, Resûlullah'a (saWiahu aleyhi veseiBm) kar Bedir'e savaa çkan müriklerdir"

demitir .

3

bn Cerîr, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirir: Kureyliler Mekke'den

Bedir'e doru yola çkarken arkclar ve tefler eliinde yola koyuldular.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Yurtlarndan böbürlenerek, insanlara gösteri

yaparak çkan ve Allah yolundan men edenler gibi olmayn ..."
4

âyetini

indirdi.
5

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:

"Yurtlarndan böbürlenerek, insanlara gösteri yaparak çkan ve Allah

yolundan men edenler gibi olmayn ..."
6
âyetini açklarken: “Bunlar Bedir

savana çkan Ebû Cehil ile yanndaki müriklerdir" demitir.

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'în bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken öyle demitir: Bedir savanda Resûlullah'a (ullüshu aleyhi vtullem)

' bn Ebî eybe (12/369) ve Ebû Dâvud (2655). Sahih hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen Ebî

Dâvud, 2313).
s
Enfâl Sur. 47

J bn Ebî Hâtim (5/1713).

• Enfâl Sur. 47
s bn Cerîr (11/220).

* Enfâl Sur. 47
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kar savaan Kureyli mürikler caka satarak ve böbürlenerek yola

çkmlard. Henüz Bedirie ulamadan kendilerine: “Kervan geçip gitti. Onu

Müslümanlarn elinden kurtardnz, geri dönün” denildi ancak: “Hicaz ahalisi

bizim bu hareketimiz ve saymz diline dolamadan vallahi geri dönmeyiz”

karln verdiler. Bize bildirilene göre o zamanlar Hz. Peygamber (siiigiijhuaByh

veseiiem):
"Allahm ! Kurey kibirlenerek ve büyüklenerek Resulüne kar savamak

üzere geliyor" buyurmutur. Yine: "Allahm! Kurey tüm gücüyle Mekke'aen

çkt buraya geliyor" buyurduu bize bildirildi.'

Jli j- fjJ £3
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"eytan onlara ilediklerini güzel gösterdi ve «Bugün
insanlardan sizi yenecek kimse yoktur; dorusu ben de size

yardmcym» dedi. ki ordu karlanca da, geri dönüp,

«Benim sizinle ilgim yok; dorusu sizin görmediinizi ben
görüyorum ve üphesiz Allah'tan korkuyorum, Allahn azab

iddetlidir» dedi. kiyüzlüler ve kalblerinde hastalk

bulunanlar «Bunlar dinleri aldatt» diyorlard; oysa kim

Allah'a güvenirse bilmelidir ki Allah üstündür, hikmet

sahibidir." (Enfâl Sur. 48 . 49 )

Vâkidî ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Bediride iki taraf kar

karya geldiinde Resûlullah (allalahu aleyhi veseiiem) bir müddet kendinden geçtikten

sonra kendine geldi ve sa tarafta Cebrail’in, sol tarafta Mikâil’in ve srail' n

birer ordu ile geldikleri müjdesini Müslümanlara verdi. blis de Surâka b.

Cu’um el-Mudlicî’nin suretinde müriklerin içindeydi. Onlar sava için

kkrtyor ve böylesi bir günde onlan kimselerin yenemeyeceini söylüyordu.

Ancak meleklerin indiini görünce geri geriye kaçmaya ve: “Benim sizinle

1

ibn Ebî Hatim (5/1714).
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ilgim yok! Zira görmediiniz eyleri görüyorum’' demeye balad. Haris b.

Hiâm, Surâka sand blis’in böyle dediini iitince üzerine saldrd. Ancak

blis onun gösüne vurup yere düürdü. Sonra oradan kaybolup denize

dütü. Denizde iken ellerini kaldnp: "Rabbim! Bana kyamete dek yaama

sözü vermitin! Sözünü tut!" demeye balad.
1

Taberânî ve Ebû Nuaym, Delâil 'de Rifâa b. Râfi' el-Ensârî'den bildirir: iblis,

Bedir savanda meleklerin müriklere yaptn görünce srann kendisine

gelmesinden korktu. Haris b. Hiâm, Surâka b. Mâlik sand blis'in üzerine

saldrd. Ancak blis onun gösüne vurup yere düürdü. Sonra oradan kaçp

kendini denize att. Denizde iken ellerini kaldnp: "Rabbim! Bana verdiin

mühleti gözetmeni diliyorum" demeye balad.
2

Taberânî, M.el-Evsafta Ebû Hureyre'den bildirir: Yüce Allah, Mekke’de Hz.

Peygamberce (bbHbIIbIuj aleyhi vesBiiem): "O topluluk, yaknda bozguna urayacak ve

ardn dönüp kaçacak"3 âyetini indirince, Ömer b. el-Hattâb: "Yâ Resûlallah!

Hangi topluluk?" diye sormutu. Bu olay Bedir savandan önce

gerçeklemiti. Bedir sava olup da mürikler hezimete uraynca

Resûlullah'n luMak aleyhi «saiiem) elinde klcyla müriklerin peinden: "O

topluluk, yaknda bozguna urayacak ve ardn dönüp kaçacak
"4 âyetini

okuyarak gittiini gördüm. Bu ekilde âyetin Bedir savandan bahsettii

anlald. Yüce Allah onlar hakknda: "Nihayet refah ve bolluk içinde

olanlarn azapla kskvrak yakaladmz zaman, bakmsn ki feryat edip

duruyorlar
"5 âyetini de indirdi. Yine: "Allah'n nimetine nankörlükle karlk

veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmedin

mi?"6 âyetini indirdi. Bu savata Resûlullah Maiiahu aleyh veseiiem) onlara doru bir

avuç toprak atm ve bu toprak hepsinin gözlerini ve azlann doldurmutu.

Bundan dolaydr ki müriklerden gözlerini ve azlann temizlerken

öldürülenler de olmutu. Yüce Allah bu konuda: "...Attn zaman da sen

’ Vâkidî (1/70, 71).

1
Taberânî (4550). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâid'dc (6/77) der ki: "snasnda zayf biri

olan Abdulazîz b. mrân vardr."

* Kamer Sur. 45

* Kamer Sur. 45

s Mu'minun Sur. 64
6 brahim Sur. 28
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atmamtn, fakat Allah atmt ...*
1

âyetini indirdi. blis hakknda da: "...ki

ordu karlanca da, geri dönüp, «Benim sizinle ilgim yok; dorusu sizin

görmediinizi ben görüyorum ve üphesiz Allah'tan korkuyorum, Allah n
azab iddetlidir» dedi

*2
âyetini indirdi. Bedir savanda Utbe b. Rabîa ve

yanndakilerden bazlar: “Bunlar dinleri aldatm" deyince de Yüce Allah

cevaben: "kiyüzlüler ve kalblerinde hastalk bulunanlar «Bunlar dinleri

aldatt» diyorlard ...* 3 âyetini indirdi .

4

Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "...Ben görüyorum ..."5 buyruunu açklarken öyle demitir: “blis,

ridasyla yüzünü kapatm arkadalannn önünde atnn dizginlerinden tutup

yürüyen Cebrâil'i görmütü ." 6

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde: “...Ben

görüyorum ...*7 buyruunu açklarken öyle demitir: Bize anlatlana göre

blis, Bedir savanda Cebrail'in dier meleklerle birlikte indiini görünce

onlara kar koymaya gücünün yetmeyeceini anlad. Bundan dolay:

"...üphesiz Allah'tan korkuyorum ..."8 dedi. Oysa yalan söylüyordu. Zira

Allah'tan korkmuyordu, ancak meleklere kar koyamayacan ve onlara

gücünün yetmeyeceini biliyordu .

9

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir, Ma'meriden bildirir: “Bize anlattklarna

göre mürikler daha sonra gerçek Surâka b. Mâlik’e neden öyle yaptn
sorduklannda bu yönde bir ey demediini söylemitir."

10

bn Ishâk ve bn Ebî Hâtim, Abbâd b. Abdillah b. ez-Zübeyriden bildirir:

“Iblis’in bu ekilde gerisin geriye kaçtn gören kii Hâris b. Hiâm b. Umeyr

b. Vehb el-Cumabî'ydi ." 1

1

EnfâJ Sur. 17
1
Enfâl Sur. 46

5 Enfâl Sur. 48

4 Taberanî (9121).

9 Enfâl Sur. 48
6 bn Ebî Hâtim (5/1716).

7
Enfâl Sur. 48

* Enfâl Sur. 48

9 bn Ebî Hâtim (5/1716).

’° Abdurrezzâk (1/260).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "kiyüzlüler ve kalblerinde

hastalk bulunanlar «Bunlar dinleri aldatt» diyorlard ..."
3 buyruunu

açklarken: “Bunu o gün Müslümanlar için söylüyorlard" demitir .

3

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "ikiyüzlüler ve kalblerinde hastalk bulunanlar «Bunlar dinleri

aldatt» diyorlard ..."4 buyruunu açklarken: "Bunlar Bedir savana

katlmayan kiilerdi ve bundan dolay âyette münafk olarak isimlendirildiler"

demitir.

5

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir, Kelbî’den bildirin Bunlar Mekke’de

bulunan ve müslüman olduklarn söyleyen kiilerdir. Sonradan Bedir

savana müriklerle birlikte çkmlardr. Orada Müslümanlar gördüklerinde

de: "...Bunlar dinleri aldatt ..."
6
dediler.

7

bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre a’bî bu âyeti açklarken

öyle demitir: Mekke ahalisinden bazlan Müslüman olduklann dile

getirdiler. Ancak Bedir savana müriklerle birlikte çktlar. Orada

Müslümanlann azln görünce de: "...Bunlar dinleri aldatt ..."
8
dediler.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn shâk: "kiyüzlüler ve kalblerinde

hastalk bulunanlar «Bunlar dinleri aldatt» diyorlard ..."9 buyruunu

açklarken öyle demitin Bunlar Mekke'de bulunan, Müslüman olduklann

dile getirip müriklerle birlikte Bedir savana çkan gençlerden bir

topluluktu. Babalannn engellemesiyle hicret edememilerdi. üpheler içinde

de Bedirie gidip ResOlullah'n (sallaiishu aleyhi vueiiem} ashabnn azln, dümanlarnn

ise çokluunu gördüklerinde: "Bunlan dinleri aldatm” demeye baladlar.

Bunlar Kays b. Velîd b. Muîre el-Mahzûmî, Ebû Kays b. Fâkih b. Muîre el-

’ bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/663) ve bn Ebî Hatim (5/1716).
1
Enfâl Sur. 48

3 bn Ebî Hâtim (5/1716).

4 Enfâl Sur. 48
5 Abdurrezzâk (1/260) ve bn Ebî Hâtim (5/1716).
6
Enfâl Sur. 48

7 Abdurrezzâk (1/261).
4
Enfâl Sur. 48

9 Enfâl Sur. 48
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Mahzûmî, Hâris b. Zem’a, Ali b. Umeyye b. Halef ve Âs b. Münebbih adnda

Kurey gençlerinden be kiidir.’

yj\ J& l 6? jij
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"Melekler, kâfirlerin yüzlerine ve artlarna vura vura ve

«Haydi tadn yangn azabn» diyerek canlarn alrken bir

görseydin." (Enfâl Sur. .so)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Melekler, kâfirlerin yüzlerine

ve artlarna vura vura ve «Haydi tadn yangn azabn» diyerek canlarn

alrken bir görseydin
"1

âyetini açklarken: "Bu kafirlerden kast, Yüce Allah'n

Bedir'de öldürdüü müriklerdir" demitir.
3

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirin Ölüm annda kafire iki eyin

yaplaca haberi verilmitir ki Yüce Allah bu konuda: "Melekler, kâfirlerin

yüzlerine ve artlarna vura vura ve «Haydi tadn yangn azabn» diyerek

canlarn alrken bir görseydin
"4 buyurmutur .

5

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Artlarna vura vura ..."
6 buyruunu açklarken:

"Artlarndan kast kçlardr. Ancak Yüce Allah nezaket sahibidir ve bu tür

konularda kinayeli konuur" demitir .

7

U \j J*- pi^ Ifüiî ü; \y^A dh ^ aul 6^ »iili

ab! jîj

"Bu da, bir mîllet kendilerinde bulunan deitirinceye

’ bn Ebî Hâtim (5/1716, 1717).

1
Enfâl Sur. 50

’ bn Ebî Hâtim (5/1717).

* Enfâl Sur. 50
5 bn Ebî Hâtim (5/1717).
6
Enfâl Sur. 50

7 Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 997) ve Beyhakî (5/1718).
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kadar Allah'n onlara verdii nimeti deitirmeyeceinden
dolaydr. Gerçekten Allah iitendir, bilendir." (Enfâl Sur. 53)

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî: "Bu da, bir millet

kendilerinde bulunan deitirinceye kadar Allah'n onlara verdii nimeti

deitirmeyeceinden dolaydr..."’ âyetini açklarken öyle demitir:

"Bahsedilen nimet, Muhammed’dir (sailalishu aleyhi vesellem) ki Yüce Allah bunu

Kureylilere ihsan etmiti. Ancak Kureyliler ona inanmayp inkar edince Yüce

Allah bu nimeti onlardan alp Ensâr'a verdi."
3

ojl*Lp 6jLfjj Sf y)6 4)1 Jn* 3 Oj.

i/, (4^^ Yy ^
p* drl ^b * Cy p-fc >5^* ^3^*

^UJI V 4)1 01 JLil bf-

"Allah katnda, canllarn en kötüsü kâfir olanlardr. Çünkü
onlar iman etmezler. Anlama yaptn kimseler,

sonucundan saknmayarak anlamalarn her defasnda
bozarlar. Savata onlan yakalarsan, arkalanndaklere ibret

olacak ekilde darmadan et. Eer bir topluluun
anlamaya hyanet etmesinden korkarsan, sen de onlara

kar anlamay bozarak ayn ekilde davran. Dorusu Allah

hainleri sevmez." (Enfol Sur. 55.5u)

Ebu’-eyh, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: "Allah katnda, canllarn en

kötüsü kâfir olanlardr. Çünkü onlar iman etmezler"3
âyeti, Yahudilerden

alt kiilik bir grup hakknda nazil olmutur ki bunlardan biri de bn
Tâbut’tur."

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Anlama yaptn kimseler, sonucundan saknmayarak

1

Enfâl Sur. 53
1 bn Ebî Hatim (5/1718).

5 Enfâl Sur. 55
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anlamalarn her defasnda bozarlar
" 1

âyetini açklarken: "Bunlar Kurayza

kabilesidir ki Hendek savanda anlamaya ramen Muhammed'e (niiaiBhu aUyhî

>ocM kar dümanlarla ibirlii yapmlard” demitir.

2

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Arkalarndakilere bret olacak ekilde, darmadan et
" 3 âyetini

açklarken: "Onlardan sonra geleceklere ibret olacak ekilde onlan

darmadan et” demitir.
4

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Arkalarndakilere ibret olacak

ekilde, darmadan et"
s âyetini açklarken: "Arkalannda bulunanlara

gözda verecek ekilde onlan darmadan et” demitir.

6

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Arkalarndakilere ibret olacak ekilde, darmadan et
"7 âyetini

açklarken: "Arkalannda bulunanlara gözda verecek ekilde onlan

darmadan et” demitir .

8

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Saîd b. Cübeyr: "...Arkalarndakilere ibret olacak ekilde, darmadan

et
"9 âyetini açklarken: "Arkalannda bulunanlara uyan olacak ekilde onlan

darmadan et” demitir.

10

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre Katâde: "...Arkalarndakilere bret olacak ekilde, darmadan et
" 11

âyetini açklarken: "Dier insanlara ibret ve uyan olacak ekilde onlan

darmadan et” demitir.

12

* Enfâl Sur. 56
I bn Ebî Hâtûn (5/1719).

* Enfâl Sur. 57
4 bn Ebî Hâtûn (5/1720).

5 Enfâl Sur. 57
6 bn Cerîr (11/236).

7
Enfâl Sur. 57

* bn Ebî Hâtim (5/1720).

9 Enfâl Sur. 57
10 Abdurrezzâk (1/261) ve bn Ebî Hâtim (5/1719).

II
Enfâl Sur. 57

11 bn Ebî Hâtim (5/1719, 1720).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Arkalarndakilere ibret

olacak ekilde, darmadan et"' âyetini açklarken: “Dierlerini korkutup

anlamalan bozmalarna engel olacak ekilde bunlar darmadan et"

demitir .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Arkalarndakilere ibret

olacak ekilde, darmadan et”} âyetini açklarken: "Belki dierleri bunlara

yaptndan dolay korkar da sizinle yaptklar anlamalan bozmaya

kalkmazlar" demitir.

4

Ebu’-eyh, bn ihâb'dan bildirir: Cebrâil, Hz. Peygamberin (saliailehu aleyhi

vEsaiiem) yanna girdi ve öyle dedi: "Sen silahlann braktn, ancak biz henüz o

topluluun peindeyiz. Yola dü! Yüce Allah sana Kurayza kabilesinin üzerine

yürüme iznini verdi ve onlar hakknda: "Eer bir topluluun anlamaya

hyanet etmesinden korkarsan, sen de onlara kar anlamay bozarak ayn

ekilde davran. Dorusu Allah hainleri sevmez”5 buyurdu.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Eer bir

topluluun anlamaya hyanet etmesinden korkarsan, sen de onlara kar
anlamay bozarak ayn ekilde davran ..."

6
âyetini açklarken: "Bu

topluluktan kast Kurayza kabilesidir" demitir.

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Eer bir topluluun

anlamaya hyanet etmesinden korkarsan ...”
8 buyruunu açklarken öyle

demitir: ayet sana ihanet etmelerinden ve arkadan vurmalanndan

korkarsan onlar üzerine yürümeden önce: "...Sen de onlara kar anlamay

bozarak ayn ekilde davran ...”

9

buyruunda ifade edildii gibi sen de önce

anlamay bozduunu onlara bildir .

15

1

Enfâl Sur. 57
* tbn Ebî Hâtim (5/1720).

» Enfâl Sur. 57
4 bn Ebî Hatim (5/1720).

5 Enfâl Sur. 58
6
Enfâl Sur. 58

7 tbn Ebî Hâtim (5/1721).
8
Enfâl Sur. 58

9 Enfâl Sur. 58
10 bn Ebî Hâtim (5/1721).
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bn Ebî Hâtim, Ali b. el-Hüseyn'den bildirir: Sen de onlar gibi anlamay

bozduunu bildirmeden dümanlann üzerine yürüme. Zira Yüce Allah:

"...Dorusu Allah hainleri sevmez"
1

buyurur.
1

bn Merdûye ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Süleym b. Âmir’den bildirir:

Muâviye ile BizanslIlar arasnda bir anlama vard. Muâviye de Rumlara doru

yaklayor ve anlamann müddetinin bitmesinin ardndan onlarn üzerine

saldrmay düünüyordu. Bunun üzerine Amr b. Abese yanna geldi ve öyle

dedi: “Allahu Ekber! Anlamaya ihanet deil vefa gerekir. Resûlullah'm (nihiiahu

aleyhi veseiEm): «Bir toplulukla anlamas olan kii anlama müddeti bitmeden veya

karlkl olarak anlamay vaktinden önce bozduklarm birbirlerine bildirmeden

tek tarafl bunu bozmasn veya tek tarafl bu anlamay yenilemeye

kalkmasn» buyurduunu iittim.” Bunu duyan Muâviye ordularyla birlikte

geri döndü.3

Beyhakî, uabu'l-îman’da Meymûn b. Mihrân'dan bildirin "Üç eyde

Müslüman da kafir de birdir. Biriyle aranda bir anlama varsa Müslüman da

olsa kafir de olsa bu anlamaya vefa göster. Zira anlama Allah’la yaplm
gibidir. Biriyle aranda akrabalk ba varsa bu akraba Müslüman da olsa kafir

de olsa ba kesme. Biri sana bir ey emanet brakt zaman emaneti veren

kii Müslüman da olsa kafir de olsa emaneti ona iade et.”
4

oj}*x V
1
jfci cniJUl

"nkar edenler, asla öne geçtiklerini sanmasnlar, çünkü

onlar bizi aciz brakamyacaklardr." (Enfâl Sur. 50)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Çünkü

onlar bizi aciz brakamyacaklardr" 5 buyruunu açklarken: "Bizden kaçp

kurtulamayacaklar” demitir.
6

’ Enfâl Sur. 58
1 bn Ebî Hâtim (5/1721).

3 Beyhakî (4359), Sünen (9/231), Ahmed 28/229, 249, 32/181 (17015, 17025, 19436), Eb
Dâvud (2759), Tirmizî (1580) ve Nesâî, S. el-Kübr3 (8732).

4 Benzerini Beyhakî (5282).

5 Enfâl Sur. 59

* bn Ebî Hâtim (5/1721).
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"Onlara kar gücünüz yettii kadar kuvvet ve sava atlan

hazrlayn. Onlarla Allah'n dümann, sizin dümannz ve

bunlardan baka sizin bilmediiniz fakat Allah'n bildii

dier dümanlan korkutursunuz. Allah yolunda her ne

harcarsanzkarl size tam olarak ödenir. Size

zulmedilmez." (Enfâl Sur. oo)

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Ebû Yâkub shâk b. brahim el-Karrâb,

Fadlu'r-Remy’de ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Ukbe b. Âmir el-Cühenî'den

bildirir: Minber üzerinde Resûlullah'n (seKsiahu aleyhi veseilem}: "Onlara kar gücünüz

yettii kadar kuvvet ve sava atlar hazrlayn ..."
1

âyetini okuduktan sonra

üç defa:
"
Bilin ki bu kuvvet atclktr! Bilin ki bu kuvvet atclktr!"

buyurduunu iittim .

2

bnu'l-Münzir, Ukbe b. Âmilden bildirir: Yüce Allah: "Onlara kar

gücünüz yettii kadar kuvvet ve sava atlar hazrlayn ..."3 buyurur. Bilin k
bu kuvvet atclktr! Bilin ki bu kuvvet atclktr! Bilin ki bu kuvvet atclktr

!

Yeryüzü sizlere açlp fethedilecek ve yeterince rzklara nail olacaksnz. Ancak

içinizden hiç kimsenin tek megalesi, ganimetten payna düecek olan eyler

olmasn!"

Beyhakî’nin bildirdiine göre Ukbe b. Âmir: "Onlara kar gücünüz yettii

kadar kuvvet ve sava atlar hazrlayn ..."
4
âyetini okuduktan sonra: "Bilin ki

bu kuvvet atclktr!" dedi .

5

1

Enfâl Sur. 60
J Ahmed 28/642 (17432), Müslim (191 7), Ebû Dâvud (2514), bn Mâcc (2813), bn Cerîr

(11/245, 246), bn Ebî Hâtûn (5/1722), el-Karrâb (9-11) ve Beyhakî (4299).

} Enfâl Sur. 60
*
Enfâl Sur. 60

s Beyhakî (4299), Sünen (10/13).
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bnu'l-Münzir, Mekhûl'den bildirin ki hedef arasnda Cennet

bahçelerinden bir bahçe vardr. Onun için atcl örenin. Zira Yüce Allah’n:

"Onlara kar gücünüz yettii kadar kuvvet ve sava atlar hazrlayn ..."

1

buyurduunu iittim. Atclk da bahsedilen bu kuvvettendir.

Ebu’-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlara kar

gücünüz yettii kadar kuvvet ve sava atlan hazrlayn ..."
1 buyruunu

açklarken: "Atclk da bu kuvvettendir” demitir.

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Onlara kar

gücünüz yettii kadar kuvvet ve sava atlar hazrlayn ..."3 buyruunu

açklarken: "Bu kuvvet atclk, klç talimi ve silah hazrlamaktr" demitir.

bn shâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abbâd b. Abdillah b. ez-

Zübeyr: "Onlara kar gücünüz yettii kadar kuvvet ve sava atlar

hazrlayn ..."
4 buyruunu açklarken: "Yüce Allah sava için Müslümanlarn

at hazrlamalarn etmretmitir" demitir.
5

Ebu’-eyh ve Beyhakî, uabv'l-îman’da bildirdiine göre krime: "Onlara

kar gücünüz yettii kadar kuvvet ve sava atlar hazrlayn ..."
6 buyruunu

açklarken: "Âyette bahsedilen kuvvet erkek atlardr. Ribat ise dii atlardr”

demitir.

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Onlara kar gücünüz yettii

kadar kuvvet ve sava atlar hazrlayn .,."
8 buyruunu açklarken: "Âyette

bahsedilen kuvvet erkek atlardr. Ribat ise dii atlardr” demitir.
9

bn Ebîeybe ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb bu

âyeti açklarken: “Bu kuvvet at hazrlamaktan balar ok ve oktan daha

basitini de kapsar” demitir.

1

Enfâl Sur. 60
5
Enfâl Sur. 60

s Enfâl Sur. 60
4 Enfâl Sur. 60
5 bn Ebî Hatim (5/1721).
6
Enfâl Sur. 60

7 Beyhakî (4307).

8
Enfâl Sur. 60

9 bn Ebî Hatim (5/1722).
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bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine

göre krime: "Onlara kar gücünüz yettii kadar kuvvet ve sava atlar

hazrlayn..."' buyruunu açklarken: “Âyette bahsedilen kuvvet erkek

atlardr. Ribat ise dii atlardr" demitir .

1

Ebu’-eyh ve Beyhakî*nin bildirdiine göre krime: "Onlara kar gücünüz

yettii kadar kuvvet ve sava atlar hazrlayn ..."

3

buyruunu açklarken:

“Âyette bahsedilen kuvvet erkek atlardr. Ribat ise dii atlardr" demitir/

Firyâbî, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Onlarla Allah'n dümann, sizin

dümannz korkutursunuz ..."3 buyruunu açklarken: “Bununla hem

Allah'n dümann, hem de sizin dümannz hüsrana uratrsnz" demitir.

6

Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman’da bn Abbâs’tan bildirir: Hz. Peygamber

(saiiaiiahü aleyhi veseiien) ok at yapan bir toplulukla karlanca: "Atn ey smail

oullan! Sizin babanz da iyi bir atcyd!" buyurdu .

7

Ebû Dâvud, Tirmizî, bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî, Ukbe b. Âmir el-

Cühenî'den bildirir. Resûlullah'n (saiiaMu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu iittim:

"Yüce Allah bir okla üç kiiyi Cennete sokar. Hayr umarak onu yapan kii,

Allah yolunda kullanmak üzere onu birine veren kii, dieri de Allah yolunda

unu dümunu utun kiidir." Yine öyle buyurdu; "Ok at ve binicilik talimi

yapn. Ancak ok at yapmanz binicilik taliminden daha iyidir." Yine öyle

buyurdu:
"Müslüman oyalayan her türlü ey batldr. Üç ey hariç! Bunlarda

kiinin ok talimi yapmas, atn eitmesi ve ailesiyle vakit geçirmesidir. Bunlar

hak ve meru olan eylerdir. Atcl örendikten sonra bu ii brakan kii

nimete kar nankörlük etmi olur."
6

1

Enfâl Sur. 60
3 bn Ebî eybe (12/483) ve bn Ebî Hâtim (5/1722).

J Enfâl Sur. 60
A Beyhakî (4307).

5 Enfâl Sur. 60
6 bn Ebî Hâtim (5/1723).

7 Hâkim (2/94, "sahih ") ve Beyhakî (4300). Elbanî, es-Slsiletu's-Sahîhadz (1439)

hadisin sahih olduunu söylemitir.

* Ebû Dâvud (2513), Tirmizî (1637), bn Mâce (2811), Hâkim (2/95) ve Beyhakî (4301).

Zayf hadistir (Elbânî, Da 7/Sünen Ebî Dâvud, 540).



154 ü Enfâl Sûresi R-

Abdurrezzâk, Musannefte ve Beyhakî, uabu'l-îman’âa Harâm b.

Muâviye'den bildirir: Ömer b. el-Hattâb: "Yaknlannzda domuz

bulundurmayn. Aranzda haç yükselmesin. çki içilen sofralara oturmayn.

Atlarnz eitin ve at talimi yapn" eklinde bir mektup yazd .

1

Bezzâr ve Hâkim, Ebû Hureyre’den bildirin Resûlullah isaiialahj aMn «Kefem) bir

ara darda iken Elem kabilesinden at talimi yapan bir toplulukla karlat.

Bunun üzerine: “Atn ey smail oullan! Sizin babanz da iyi bir attayd!

Atn! Ben Edra’n olunu tutuyorum " buyurdu. Ok atmay braknca da

nedenini sordu. Onlar "Yâ Resûlallah! Sen kimi tutarsan o kazanacak”

dediklerinde Allah Resûlü: “O zaman ata devam edin! Ben hepinizden

yanaym" buyurdu .

1

Ahmed ve Buhârî, Seleme b. el-Ekva'dan bildirir: Resûlullah (saiieilsHi aleyhi veseiM

bir ara çarya çktnda at müsabakas yapan iki grupla karlat. Bunun

üzerine:
"Atn ey smail oullan! Sizin babanz da iyi bir attayd! Atn! Ben

de u grubu tutuyorum " buyurdu. Ok atmay braknca onlara:
"Atmaya

devam edin!" buyurdu. Onlar: "Yâ Resûlallah! Sen filan oullannn tarafn

tutarken nasl atalm?" dediklerinde, Allah Resûlü: "O zaman ata devam

edin! Ben hepinizden yanaym

”

karln verdi .
3

Hâkim, Muhammed b. yâs b. Seleme'den, o babasndan, o da dedesinden

naklen bildirir: Resûlullah (saflafehu ateyH «tefemi at yan yapan bir toplulukla

karlanca iki üç defa: “Vallahi çok güzel bir ey yapyorsunuz" buyurdu ve:

“Atn! Ben Edra'n olunu tutuyorum" diye ekledi. Bu sözü üzerine onla^

atmay braknca bu kez:
"Ata devam edin! Ben hepinizden yanaym "

buyurdu. O günü hepsi de at yapt ve biri dierini yenemeden berabere

kalm bir ekilde daldlar .

4

Taberânî, M.el-Evsat’tz, Hâkim ve el-Karrâb, Fadlu'r-Remy1de Ebû

Hureyre’den bildirir: Resûlullah (saltalBhu aleyhi vesellem) öyle buyurdu: "Üç ey dnda
dünya ilerinden kiiyi oyalayan her ey batldr. Bu üç ey de kiinin at yar;

1 Abdurrezzâk (21012) ve Beyhakî (4302).

1
Bezzâr (Kefu'l-Estâr

,

1702) ve Hâkim (2/94, "sahih"). Heysemî, Mecmau ’z-Zeuûid'd*

(5/268) der ki: "isnadnda hadisleri hasen olan Muhammed b. Amr b. Alkame vardr

Dier raviler ise Sahîh'm ravileridir."

3 Ahmed 27/58 (16528) ve Buhârî (2899, 3373, 3507).

4 Hâkim (2/94, "sahih").
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yapmas, atm eitmesi ve ailesiyle oynayp uakit geçirmesidir. Bunlar hak ve

meru olan eylerdir." Yine öyle buyurdu: "At yar ve binicilik talimi

yapn. Ancak at talimi yapmanz benim için daha iyidir. Zira Yüce Allah bir

okla üç kiiyi Cennetine sokar. Biri Allah rzas için oku yapan kii, dieri oku

yapana yardm eden kii, bir dieri de onu Allah yolunda dümana atan

kiidir.
'n

Hâkim ve el-Karrâb, Ebû Necîh es-Sülemî'den bildirir: Tâif'teki saray

kuattmzda Resûlullah'n (aiwWu aleyhi veseiiemi: "Allah yolunda bir ok atan kii

köle azat etmi gibi sevap alr" buyurduunu iittim. Ben de o günü on alt

tane ok attm.
3

bn Mâce, Hâkim ve el-Karrâb, Amr b. Abese'den bildirir: Resûlullah'n

(saiisitahu ateytu «seiiem): "Allah yolunda bir ok atan kiiye, att ok dümana isabet etse

de etmese de köle azat etmi gibi sevap yazlr" buyurduunu iittim. 3

Hâkim, Abbâs b. Sehl b. Sa'd'dan, o da babasndan; aynca Hamza b.

Useyd’den, o da babasndan naklen bildirin Bedir savanda müriklerle kar

karya geldiimiz zaman Resûlullah (nfaHahu aleyhi «selem) bize: "Size yaklatklar

zaman oklarnz onlara atn! Ancak sizin oklarn onlarn oklarndan daha önce

varmasna dikkat edin" buyurdu/

Hâkim, 5a'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirir: Uhud savanda Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

»esaiiam):
"
Sa'd'a ok verin! Ey Sa'd oklarnla vur! Allah da vurduunu isabet

ettirsin! Anam babam sana feda olsun!" buyurdu.5

Hâkim, Âie binti Sa’d’dan bildirir: Babam öyle dedi:

"Oklarmn gösünü siper ederek arkadalarm koruduumdan

Resûlullah'n haberi oldu mu? n

’ Taberânî (5309), Hâkim (2/95) ve el-Karrâb (12). Hâkim: "Müslim'in artlarna göre

sahih hadistir" demitir.

' Hâkim (2/95, "sahih") ve el-Karrâb (22).

J bn Mâce (2812), Hâkim (2/96) ve el-Karrâb (23). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen

bn Mâce, 2268).

4 Hâkim (2/96) ve Buhâri (2900).

5 Hâkim (2/96, "sahih").



156 -3 Enfât Sûresi g-

Sekâff, Fevâid’de Ebû Eyyûb el-Ensârfden bildirdiine göre Hz. Peygamber

{altiBhu deyhi rodan) öyle buyurmutur; "Melekler üç ey dnda oyalanp vakit

geçiren kiinin yanma gelmezler. Bu üç ey de kiinin hanmyla ho vakit

geçirmesi, atn koturup eitmesi ve ok at yapmasdr."

bn Adiy'in bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah deyhi «««
"Melekler üç eyde hazr bulunurlar. Bunlar da at talimi, at yar ve kiinin

çoluk çocuuyla oynamasdr

”

buyurmutur.

2

Ebû Ubeyde'nin, el-Hayl’de Ebu'-e'sâ Cabir b. Zeyd'den bildirdiine

göre Resûlullah (sBftaiiifa deyti nsU öyle buyurmutun "Ok atal, binicilik

talimi yapn. Ancak atclk yapmanz benim için daha iyidir. Üç ey dnda
mümini oyalayan her ey batldr. Bu üç ey de kiinin ok talimi yapmas, atn
eitmesi ve ailesiyle oynayp vakit geçirmesidir. Bunlar hak ve meru olan

eylerdir.
"3

Nesâî, Bezzâr, Baavî, Bâverdî, Taberânî, el-Karrâb, Ebû Nuaym, Beyhakî

ve Diyâ, Atâ b. Ebî Rebâh'tan bildirir: Câbir b. Abdillah ile Câbir b. Umeyriin ok

at yaptklarn gördüm. Biri yorulup oturunca, dieri ona öyle dedi:

"Skldn m? Oysa Resûlullah'm (laUeilafu aleyhi «suflem) öyle buyurduunu iittim:

"çinde Allah'n anlmad her türlü i, bo ve oyalanmadan ibarettir. Dört ey
hariç! Bunlar da kiinin hedef talimi yapmas, atn eitmesi, çoluk çocuuyla

oynamas ve yüzme örenmesidir."4

el-Karrâb’n Enes b. Mâlik’ten bildirdiine göre Resûlullah (uHaiiahu aleyhi »«suflem)

öyle buyurmutur: "Yüce Allah bir okla üç kiiyi Cennetine sokar. Bunlardan

biri oku atan, dieri atana oku veren, bir dieri de karlm Allah'tan

bekleyerek oku yapan kiidir.
"s

el-Karrâb, Huzeyfe’den bildirir: Hz.Ömer, am ahalisine öyle bir mektup

yazd: "Ey ahali! Atclk ve binicilik talimi yapn. Ancak atclk benim için

’ Hâkim (2/96).

2 bn Ady (6/2217).

5 Ebû Ubeyde, el-Hayl (9, 10).

4 Nesâî (8938-8940), Bezzâr
(
Kefu’l-Estâr

,

1704), Taberânî (1785), el-Evsat (8147), el-

Karrâb (4, 5) ve Beyhakî (10/15). Elbâû, es-Silsiletu's-Sahîha da (315) hadisin sahih

olduunu söylemitir.

5 el-Karrâb (2). Muhakkiki: "snad munkat'dr" demitir.



Âyet: 60 • Sava Âletleri ve Atlar 157

binicilikten daha iyidir. Resûlullah'n (raiBl^u sieyin veeiierr): «Yüce Allah bir okla, onu

Allah yolunda kullanmak üzere yapan ve Allah yolunda kullanlmak üzere onu

tedarik edeni Cennetine sokar" buyurduunu iittim.»

1

el-Karrâb'n bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (niMshu aleyh meta)

öyle buyurmutur. "En güzel oyalanma atclkla oyalanmadr. Kii atcl
örendikten sonra bunu brakrsa kendisine verilen nimete kar nankörlük

etmi olur.
"l

el-Karrâb, Ukbe b. Âmir'den bildirin Resûlullah'tan (dwt*u akyhi meten)

iittiim: “Atcl örendikten sonra onu brakan kii bana isyan etmi

demektir" sözünden sonra elim kesik olsa dahi atcl brakmam .

3

el'Karrâb'n Mekhûl'den bildirdiine göre Resûlullah (raytfu aleyh nsrilor) öyle

buyurmutur: "Binicilik, atclk ve kiinin çoluk çocuuyla oynamas dnda
her türlü oyalanma batldr. Onun içi atclk ve binicilik iinden geri

durmayn, ama atclk benim için binicilikten daha iyidir."*

el-Kanâb'n Mekhûl vastasyla Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (caiisllahu aleyh mailem) öyle buyurmutur:
"
Oyalanma ile vakit geçirme

ancak atn eitme, okla ah talimi yapma ve çoluk çocuunla oynama ile

olmaldr."5

el-Karrâb'n Mekhûl vastasyla bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb, am
ahalisine çocuklanna yüzmeyi, atcl ve binicilii öretmeleri yönünde bir

mektup yazd .

6

el-Karrâb, Süleymân et-Teymî'den bildirir: "Resûlullah (saiiaiiahu BByhi mdlem)

kiinin iyi bir yüzücü ve atc olmasn çok beenirdi.”7

el-Karrâb’n Enes'den bildirdiine göre Resûlullah Uaiieiiahu aleyh meiiem) öyle

buyurmutur: “Allah yolunda bir ok atan kii, bu ok hedefe isabet etse de etmese

1

el-Karrâb (3). Muhakkiki: "snad çok zayftr" demitir.
2
el-Karrâb (6). Muhakkiki: "snad çok zayftr" demitir.

3 el-Karrâb (7, 8). Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
*
el-Karrâb (14). Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.

5 el-Karrâb (13). Sahih hadistir (Elbânî, Sahîhu'l-Câm', 5374).
6
el-Karrâb (15).

7 el-Karrâb (16). Muhakkiki: "snad mürseldir" demitir.
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de, hedefe varsa da varmasa da bir köle azat etmi gibi olur. Kiinin azat ettii

köle de onun Cehennemden kurtuluunun bedeli olur."'

el-Karrâb, Ebû Necîh es-Sülemî'den bildirin Tâifteki saray kuattmzda
Resûlullah'n Mniiahj aleyh» "Allah yolunda bir ok atan kiiye att ok, hedefe

ulasa da ulamasa da Cennette bir derece kazandrr" buyurduunu iittim .

2

el-Karrâb, Abdullah b. Mes’ûd'dan bildirir: Resûlullah (sbIIbIIbHj aleyhi veseiiem):

"Haktan sapmlarla savan. Onlardan birini öldüren kiiye Cennette bir

derece vardr" buyurdu. Ashab: “Yâ Resûlallah! Bu derece nasldr?" diye

sorunca, Allah Resulü (syiAu »ityh mHien):
"
ki derece arasnda be yüz yllk bir

mesafe vardr" karln verdi .
3

Taberânî ve el-Karrâb, Ebû Amre el-Ensârî'den bildirin Resûlullah'n (saiiaiiahu

aleyhi vesellem): "Allah yolunda bir ok atan kiiye att ok, hedefe ulasa da ulamasa

da kyamet gününde kendisi için bir nur olur" buyurduunu iittim .

4

ibn Adiy'in bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah Miiahu aleyh» mailem):

"Yüce Allah katnda en iyi oyalanma kiinin binicilii örenmesi, at talimi

yapmas ve eiyle oynamasdr" buyurmutur .

5

Bezzâr ve Taberânî, M.el-Evsafta Ebû Saîd’den bildirdiine göre

Resûlullah Maiiahu *yh «sellem): “Atcl örenin, zira atalk hayrl bir eydir
"

veya: "...oyalandnz en hayrl eylerdendir" buyurmutur.

6

Ebû Avâne'nin bildirdiine göre Sa'd b. Ebî Vakkâs: “Atcl örenin zira

atclk en iyi oyunlannzdandr" demitir.
7

Bezzâr, Câbiriden bildirin Resûlullah (saiidi^a aleyhi meUm) ok at yapan bir

toplulukla karlanca: "Atn ey smail oullan! Sizin babanz da iyi bir

atçyd" buyurdu.’

1

el-Karrâb (18). Muhakkiki: "snad hasendir" demitir.
1
el-Karrâb (17, 19). Muhakkiki: "Müslim'in artlarna göre isnad sahihdir" demitir.

3 el-Karrâb (21). Muhakkiki: "snad zayftr" demitir.
* Taberânî (951) ve el-Karrâb (17, 19). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid

1

de (5/270) der k:

"snadnda zayf biri olan AbduiTahman b. Muhammed b. Abdillah el-Arzemî vardr/'

5 bn Adiy (6/2186).
6 Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 1701) ve Taberânî, M. el-Eusat (2049).

7 Ebû Avâne (4/348).
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Bezzâr’n Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaflahu aleyhi

vasllan): "Atcl örenip de sonra da onu unutan (brakan) kii kendisine

verilen nimete nankörlük etmi demektir" buyurmutur.

3

Bezzâr’n bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber MeHrf» aleyhi «reeiM:

"At yartrma ve ok talimi yapmanz dnda melekler oyalandnz hiçbir ite

yannzda hazr bulunmazlar" buyurmutur.

3

Bezzâr hasen bir senedle Enes'den bildirdiine göre Resûlullah (seiiBiiahu aleyhi

««ilam) öyle buyurmutur: "Allah yolunda bir ok atan kiiye, att ok hedefe

ulasa da ulamasa da smail oullarndan dört köleyi azat etmi gibi sevap

alr."4

Bezzâr*n Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah Mhiiah aleyhi reseiUm):

"Allah yolunda bir ok atan kiiye att ok, kyamet gününde kendisi için bir

nur olur" buyurmutur .

5

Taberânî, el-Evsat'ta Ömer b. el-Hattâb'dan bildirdiine göre Resûlullah

(sBiiaüahu aleyh. veseiM: "Kiinin hanmyla oynamas, atclk yapmas ve atn

eitmesi dnda her türlü oyalanma kerihdir" buyurmutur.

6

bn Ebi'd-Dünyâ, er-Remy'de ve Beyhakî, uabu'l-îman ’da Ebû Râfi'den

bildirdiine göre Resûlullah (uyiahu aleyhi mjiiem):
"Çocuun babasnn üzerindeki

hakk ona yazy
,
yüzmeyi ve atcl öretmesidir" buyurmutur.

7

bn Ebi’d-Dünyâ ve Deylemî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (mIIbIWiu aleyhi »esaiiem): "Atcl örenin! Zira at yeri ile hedef aras

Cennet bahçelerinden bir bahçedir" buyurmutur.'

' Bezzâr (Kefu'I-Estâr

,

1703). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâidde (5/269) derki: "snadnda

zayf biri olan smail b. Müslim vardr,"
1 Mecmau 'z-Zevâid'dc (5/269, 270) geçtii üzere Bezzâr.

> Bezzâr (Kefu'I-Estâr, 1705). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâidde (5/268) der ki: "snadnda
metrûk biri olan Amr b. Abdilaffâr vardr."

4 Bezzâr (Kefu'I-Estâr, 1706).

5 Bezzâr (Kefu'I-Estâr, 1707).
4
Taberârî (7183). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid de (5/269) der ki: "snadnda zayf biri

olan Minzir b. Ziyâd et-Tâî vardr."
7 Beyhakî (8665). Elbân, es-Silsiletv’d-Da'îfe'de (3495) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
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Taberânî'nin Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (saMsi^u aleyhi ve«eiien):

"ki hedef arasnda yürüyen kiiye her adm için bir iyilik sevab vardr
"

buyurmutur.

1

Taberânî, M. es-SagVde Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (ayiam

aleyh' msiiem): "Biriniz dertlendii zaman yayn alp at yapmaya çksn. Bu

ekilde derdini hafifletir" buyurmutur .

3

Beyhakî'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah MlsMu alev* veeUeft):

"Çocuklarnza yüzmeyi, atcl, cesareti ve yün eirmeyi öretin
"

buyurmutur.

4

bn Mende, Ma'rife'de Bekr b. Abdillah b. er-Rabî' el-Ensârî'den

bildirdiine göre Resûlullah (sbUbIIbIui aleyhi «eseiien): "Çocuklarnza yüzmeyi, atcl,

cesareti ve yün eirmeyi öretin" buyurmutur.
5

Abdurrezzâk, Musarnefte Amr b. Abese'den bildirir: Resûlullah'n (saiiaUnu

aleyhi veseiiem): "Kiinin Allah yolunda aaran saçlar, kyamet gününde kendisi için

bir nur olur. Kiinin Allah yolunda att bir ok, sevap bakmndan bir köle azat

etme ile ayn deerdedir" buyurduunu iittim .

6

Abdurrezzâk'n Ebû Umâme’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (miiaiiau

edsy+ vaniinr) öyle buyurmutur: "Kiinin Allah yolunda aaran saçlar, kyamet

gününde kendisi için bir nur olur. Kii Allah yolunda bir ok att zaman

hedefine isabet etse de etmese de smail oullarndan bir köleyi azat etmi gibi

olur
"1

Ahmed'in Murra b. Ka'b’dan bildirdiine göre Resûlullah MBiahu aleyhi mailen)

öyle buyurmutur:
"Dümana bir ok isabet ettiren kiinin Yüce Allah

Cennetteki derecesini arttrr ki iki derece arasnda yüz yllk bir mesafe vardr.

’ Deylemî (2565).
1 Meana 'da (5/269) geçtii üzere Taberânî
5 Taberânî (2/138). Heysemî, Mecmau ’z-Zenâd 'de (5/268, 269) der ki: "snadnda çok

zayf biri olan Muhanuned b. Zübeyr ez*Zebîd vardr."
4 Beyhakî (8664).
5 Usudu'l-ibe (1/241) ve el-sâbe'de (1/325) geçtii üzere bn Mende. Zayf hadistir

(Elbâni Da'tfu'I-Câmi', 3726).
6 Abdurrezzâk (154, 9544). Müsned'in muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
7 Abdurrezzâk (9548).
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Allah yolunda bir ok atan kii de sevap bakmndan bir köle azat etmi kii

gibidir.

Hatîb'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiieJiahc aieytu «**iam) öyle

buyurmutur:
"
Yüce Allah bir okla üç kiiyi Cennete sokar. Biri Allah rzasn

gözeterek onu yapan kiidir. Dieri onu askere veren kiidir. Bir dieri de onu

dümana atan kiidir."
2

Vâkidî, Müslim b. Cündeb'den bildirir: "At binek olarak kullanan ilk kii

brâhim peygamberin olu smail’dir. Ondan öncesinde atlar vahi ve

binilemezdi. Ancak daha sonra onun hizmetine verildi."

Zübeyr b. Bekkâr, Ensâb’da bn Abbâs'tan bildirir: "Önceleri atlar vahi ve

binilemezdi. Onu ehliletirip ilk binen kii de Hz. smâil'dir. Bundan dolay da

atlar râb 3 olarak isimlendirilmitir."

Ahmed b. Selmân en-Neccâd, Ctfz'de bn Abbâs’tan bildirin Önceleri atlar

dier vahi hayvanlar gibi vahi bir hayvand. Yüce Allah, Hz. brâhim ile Hz.

smail’e Kâbe'yi ina etme izni verdiinde onlara: "Sizin için sakladm bir

hâzineyi sîzlere vereceim" dedi. Sonra Hz. smâi!'e: "Çk ve bu hazine için

dua et" diye vahyetti. Bunun üzerine Hz. smail, Ecyâd
'
1 bölgesine çkt, ancak

ne bu hazine ne de onun için edecei dua hakknda bir bilgisi vard. Yüce

Allah edecei duay kendisine vahyedince yeryüzünde bulunan bütün atlar

bu duaya icabet etti. Yüce Allah’n da izniyle bu vahi atlarn yelesinden tutup

onlara binebildi. Sîzler de kendinize atlar edinin, zira atlar uur getirir ve

atanz smail'in sizlere mirasdrlar.

Sa'lebî’nin Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiuhu aleyhi veseiM öyle

buyurmutur: “Yüce Allah at yaratmay diledii zaman güney rüzgarna:

«Senden bir canl yaratacam ve onu dostlanma izzet dümanlanma zillet,

bana itaat edenlere de bir güzellik klacam» dedi. Rüzgar: «Yarat» karln
verince Yüce Allah bu rüzgardan bir tutam alp ondan at yaratt. Sonra ona:

«Seni Arap olarak yarattm. Hayrlar yelene bal olacak, ganimetler strtnda

' Ahmed 59/605 (18063). Muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
1 Hatîb (3/128, 6/367).

1 Araplara özgü anlamndadr. Bu bakmdan insanlardan Arap rkndan olanlara

Arab ve A'râb denilirken atlanna râb denilmitir.

4 Mekke'de bir bölge vaya bir dan addr.
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gelecek. Sahibini sana efkatli klacam ve kanatsz bir ekilde uçabileceksin.

Binlerinin peine dümek için de bililerinden kaçmak için de sen

kullanlacaksn. Srtna beni tebih eden, bana hamdeden, tehlil getiren kiileri

bindireceim. Onlar tebih edince siz de edin, onlar hamdedince siz de edin,

onlar tehlil getirince siz de getirin » buyurdu. Bunun içindir ki at üzerinde olan

kii ne zaman tebih etse, hamdetse ve tekbir getirse at da aynsyla karlk

verir.

"

Melekler atn bu yaptn ve yaratlm gördükleri zaman: «Rabbim ! Seni

tebih eden ve sana hamdeden biz melekler için ne var?» diye sordular. Yüce

Allah onlar için de boyunlar deve boynunu andran alacal atlar yaratt. At

gökten inip de ayaklan yere basnca kinedi. Bunun üzerine kendisine:

«Hayvanlar içinde en güzel ve en bereketlisi sensin! Kinemenle mürikler

zillete dütü, boyunlar büküldü. Kinemen kulaklarn doldurdu ve kalplerine

korku sald» denildi. Yüce Allah, Adem'e tüm yaratlanlar sunup: «Bunlar

arasndan dilediini seç» deyince, Adem at seçti. Bunun üzerine Yüce Allah

ona: «Senin ve çocuklarnn izzetini seçtin. Onlar durdukça bu at da duracak,

onlar baki kaldkça bu at da onlarla baki kalacak. Bereketim senin de onlarn da

üzerinde olacak. Zira benim için senden ve onlardan daha sevimli yaratklar

yaratm deilim» dedi. "1

Ebu’-eyh, Azame’de bn Abbâs’tan mevkûf olarak aynsn zikreder.

Mâlik, Buhârî, Müslim ve Beyhakî, uabu'l-îman 'da Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (»iaUu aleyh »«eflem) öyle buyurmutur: "Atlar üç ey

içindir. Biri için ecir ve sevaptr. Biri için bir örtüdür. Biri için de günah

vesiledir. Onu Allah yolunda kullanmak üzere ayran kii için at, bir ecir ve

mükâfat vesiledir. Bu ah uzun bir iple bahçeye veya otlaa balad zaman ipir.

o bahçe ve otlaktan dedii her bir yer için ona bir iyilik sevab vardr. At ipim

koparp da bir iki tur atp dolat zaman da brakt her bir iz ve dk için dt

ona bir iyilik sevab vardr. Sulama niyeti olmadan bir nehrin yanndan

geçerken at o nehirden su içse bu da ona iyilik olarak yazlr. te böylesi bir a
sahibi için ecir ve sevap vesiledir. Atm bakalarna muhtaç olmamak için

yannda tutan, ancak yük ve binme konusunda Allah'n hakkm da unutmayan

kii için dp. bu at bir örtüdür. Ahm övünme., gösteri olsun diye ve

’ Uydurma hadistir. el-Mevdü'St (2/224).
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Müslümanlara dümanlk yapmak için besleyen kii için de bu at günah

vesiledir.

bn Ebî eybe, Müslim ve Beyhakî, uab’da Ebû Hureyre'den bildirir:

Resûlullah (laiaiiahu aleyh metan) öyle buyurdu: "Hayrlar kyamete dek atlarn

perçemlerinde bal durur. Atlar da ecir ah, örtü ah ve günah ah olmak üzere

üç çeittir. Örtü olan at sahibi tarafndan bu konuda bakalarna muhtaç

olmamak için, onur ve güzellik için beslenen attr. Sahibi darlkta da bollukta da

yük ve yavrulan konusunda olan hakk unutmaz. Ecir ve sevaba vesile olan at

da sahibi tarafndan Allah yolunda kullanlmak üzere beslenen athr. Böyle bir

ahn yedii her bir ey için sahibine sevap yazlr." Ebû Hureyre der ki:

Resûlullah (taiiaiiabu aleyhi rateiiem) böylesi bir atn dk ve sidiinin bile sahibine sevap

olarak yazlacan zikrettikten sonra öyle devam etti: "Boyiesi bir ahn

vadide bir iki tur atmas dahi âhiret gününde sahibinin Mizan’na sevap olarak

yazlr. Günahlara vesile olan at da sahibi tarafndan dier insanlara kar

kibirlenmek için beslenen athr. Böylesi bir ahn yedii her bir eyde sahibi için

bir günah yazlr." Ebû Hureyre der ki: Resûlullah {seUbhu aleyhi mellen) böylesi bir

atn dk ve sidiinin bile sahibine günah olarak yazlacan zikrettikten

sonra öyle devam etti: "Böylesi bir ahn vadide bir iki tur atmas dahi

sahibinin hanesine günah olarak yazlr.
"2

Mâlik, Ahmed b. Hanbel, Tayâlisî, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Nesâî,

bn Mâce ve bn Hibbân’n bn Ömer’den bildirdiine göre Resûlullah telallahu

afeyt vesaikten): "Hayrlar kyamete dek atlarn perçemlerinde bal durur"

buyurmutur .

3

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce, Urve el-

Bârikî'den bildirin Hz. Peygamber (*B»iahu aleyh veseiiem): "Hayrlar kyamete dek

1 Mâlik (1/347, 348), Buhârî (2371, 2860, 3646, 4962, 4963, 7356), Müslim (987) ve

Beyhakî (4304).
J bn Ebî eybe (12/484), Müslim 987 (26) ve Beyhakî (4305).

3 Mâlik (1/347), Ahmed 8/232, 435, 9/117, 10/51, 58, 149 (4616, 4816, 5102, 5768, 5769,

5783, 5918), Tayâlisî (1954, 1955), bn Ebî eybe (12/480), Buhârî (2849, 3644), Müslim

(1871), Nesâî (3575), S. e!-Kübrâ (4415), bn Mâce (2787) ve bn Hibbân (4668).
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atlarn perçemlerinde bal durur" buyurdu. Kendisine: "Bu hayrlar nedir?"

diye sorulunca da:
"
Sevap ve ganimettir" karln verdi.

1

bn Ebî eybe, Müslim ve Nesâî, Cerîr b. Abdillah’tan bildirin Hz.

Peygamberin (ssUodshu aleyh ramlan), parmayla atnn perçemini yatrdna ve:

"Hayrlar kyamete dek atlarn perçemlerinde bal durur" buyurduuna ahit

oldum .

2

Nesâî ve Ebû Müslim el-Keî, Sünen'de Seleme b. Nüfeyl’den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (»iisiiahu aiayhi maUem): "Hayrlar kyamete dek atlarn

perçemlerinde bal durur" buyurmutur .

3

Taberânî ve el-Âcurrî, en-Nasîha’da Ebû Kebe'den bildirdiine göre

Resûlullah (utklhu aleyhi vBMiiem): "Hayrlar kyamete dek atlarn perçemlerinde bal
durur. Sahipleri kendisinden dolay yardm görürler. Ata harcama yapan kii

cömertçe sadaka veren kii gibidir" buyurmutur.

4

Taberânî, Sevâde b. Rabî’ el-Cermî'den bildirin Resûlullah'n (safeynj aieri

»eseiiem)yanna geldiimde bana ufak bir deve sürüsü verilmesini söyledi ve: "At

edinmeye çal, zira hayrlar kyamete dek atlarn perçemlerinde bal durur"

buyurdu.
5

Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (saiBlahu alevi» veselierr)

öyle buyurmutun "Hayr ve ganimet (bereket) kyamete dek atlarn

perçemlerinde bal durur. Yeleleri onlarn giysisi, kuyruklar ise

yelpazesidir.
"6

bn Sa'd, Tabakât’ta ve bn Mende, Sahabe'de Yezîd b. Abdillah b. Arîb el-

Müleykî'den, babasndan, o da dedesinden naklen bildirdiine göre Hz.

Peygamber Metisim aleyhi vbsbIIeh) öyle buyurmutur: "Hayrlar ve kazançlar

’ tbn Ebî eybe (12/480), Buhârî (2852), Müslim (1873), Tirmizî (1694), Nesâî (3576), S.

el-Kübrâ (4416) ve bn Mâee (2786).

1 bn Ebî eybe (12/481), Müslim (1872) ve Nesâî (3574), S. el-Kübrâ (4414).

3 Nesâî (3563), S. el-Kübrâ (4401). Elbânî, es-Silsilelu s-Sahîhâda (4/571) hadisin sahih»

olduunu söylemitir.

* Taberânî 22/339 (849). Heysem, Mecmauz-Zeviid 'de (5/259) der ki: "Raviler

sikadr."
5 Taberânî (6480). Heysemî, Mecmuu*z-Zeuâid 'de (5/259) der ki: "Ravileri sikadr."
6 Taberânî (1994).
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kyamete dek atlarn perçemlerinde bal durur. Sahipleri kendisinden dolay

yardm görürler. Ata harcama yapan kii cömertçe sadaka veren kii gibidir.

Atn dks kyamet gününde Allah katnda misk gibi tertemiz kokar."'

bn Ebî eybe ve Ahmed'in Esmâ binti Yezîd’den bildirdiine göre

Resûlullah (saltefehu aleyh vesdiara) öyle buyurmutur: "Hayrlar kyamete dek atlarn

perçemlerinde bal durur. Her kim Yüce Allah yolunda bir at besler de

karln Allah'tan bekleyerek ona harcama yaparsa atn tokluu, açl,

susuzluu, suya kanml, dks ve sidii kyamet gününde sahibinin

terazisinde kendisini ateten kurtaracak ekilde yer alr. Her kim de riya,

gösteri ve elence olsun diye at beslerse atn tokluu, açl, susuzluu, suya

kanml, dks ve sidii kyamet gününde sahibinin terazisinde onun için

bir hüsran olacaktr.
"2

EbÛ Bekr b. Ebî Âsim, Cihâd’da ve Kâd Ömer b. Haan el-Unânî, Târih’de

Ali b. Ebî Tâlib’den bildirdiine göre Resûlullah (saflaUafa aiayta mailem) öyle

buyurmutur "Hayrlar kyamete dek atlarn perçemlerinde bal durur. Her

kim Yüce Allah yolunda bir at beslerse atn yemi, dks, sidii ve brakt

izleri kyamet gününde sahibinin terazisinde (iyilik olarak) yer alr."

bn Ebî eybe, Hz. Ali'den mevkûf onun sözü olarak aynsn zikreder .

3

Ahmed ve el-Keî, Sünen’de Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah («daiMu

aM ««ifan) öyle buyurmutur: "Hayrlar ve kazançlar kyamete dek atlarn

perçemlerinde bal durur. Sahipleri kendisinden dolay yardm görürler. Onun

için bu atlarn perçemlerinden tutup bereket için dualar edin. Onlara gerdanlk

takn, ama bu gerdanlklar telden olmasn

Ebû Ubeyde, el-HayVde Ziyâd b. Müslim ei-ifârî’den bildirdiine göre

Resûlullah (ufeiidu eiert» »esrfem] öyle buyururdu: "Atlar (deer olarak) üç çeittir.

Birini sahibi, Yüce Allah yolunda cihad etmek ve dümana kar koymak için

besler ki bu atn tokluu, suya kanml, açl, susuzluu, komas, teri,

dks ve sidii kyamet gününde sahibinin terazisinde sevap olarak yer alr.

’ bn Sa'd (7/434).
1 bn Ebî eybe (12/481) ve Ahmed 45/556 (27474). Müsncd'in muhakkikleri: Ravi ehr

b. Haveb'in zayfl dolaysyla isnad zayftr. Dier ravileri ise sikadr" demilerdir.

J bn Ebî eybe (12/482).

4 Ahmed 23/104 (14791).
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Birini de sahibi strf kendisini güzel göstermesi için besler ki onun da kazanc

sadece bu güzellik olur. Birini de sahibi övünme ve gösteri için besler ki bu atn

tokluu, suya kanml, açl, susuzluu, komas, teri, dks ve sidii

kyamet gününde sahibinin terazisinde günah olarak yer alr."'

Taberânî ve el-Âcurrî, e-erîa ile en-Nasîha’da Habbâb'tan bildirdiine

göre Resûlullah (ssHaiiahu aleyhi reselim) öyle buyurmutur: "Atlar, biri Rahmân’n

biri insann biri de eytann olmak üzere üç çeittir. Rahmân'n olan at, Allah

yolunda kullanlmak üzere beslenen ve üzerinde Allah dümanlaryla savalan

athr. nsann olan at, döl almak ve üzerine binilmek üzere beslenilen attr

eytann olan at da bahis için kullanlan attr."
2

ibn Ebî eybe, Habbâb’tan bu hadisi mevkûf yani onun sözü olarak

zireder.
3

Ahmed'in bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (utfdiahj vasdia-n)

öyle buyurmutur: "Atlar, biri Rahmann, biri insann, biri de eytann

olmak üzere üç çeittir. Rahmân'n olan at, Allah yolunda kullanlmak üzere

beslenen athr. Böylesi bir ahn yemi de dks da sidii de... eytann olan at da

bahis ve kumar için kullanlan attr. nsann olan at, döl almak üzere beslenilen

athr. Böylesi bir at kiiyifakir dümekten korur."4

bn Ebî eybe ve Ahmed'in Ebû Amr e-eybânî vastasyla Ensâr*dan bir

adamdan bildirdiine göre Hz. Peygamber (ufaUu fayt «sefan) öyle

buyurmutur ",Atlar (deer olarak) üç çeittir. Birini sahibi Yüce Allah için

besler ki bunun bedeli sahibi için sevap, dks da sevaphr ve yemlemesi de

sevaphr. Dier at da bahisler için beslenilir ki bunun bedeli de günahhr,

yemlemesi de günahtr ve binmesi de günahtr. Dier at ise döl almak için

beslenilir. Yüce Allah'n böylesi bir at sahibinifakirlikten kurtarmas umulur.' 5

’ el-Hayl (sh. 7).

1 Taberânî (3707). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (5/260) der ki: "snadnda zayf biri

olan Mesleme b. Ali vardr."
3 bn Ebî eybe (12/483).
* Ahmed 6/298 (3756). Müsned ' in muhakkikleri: "Sahih hadistir ancak bu isnad

zayftr" demilerdir.
5 bn Ebî eybe (12/483) ve Ahmed 6/300, 27/205 (3757, 16645). Müsned'n

muhakkikleri: "Müslim'in artlarna göre isnad sahihtir" demilerdir.
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Ibn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve Nesâî'nin Enes b. Mâlik’ten bildirdiine

göre Resûlullah (niiaUahu iey* mOmr. "Bereket atlarn perçemindedir
"

buyurmutur.’

Nesâî, Enes'ten bildirin ‘‘Resûlullah
,

m{taaaWnjaierf*rese«8Tn) kadnlardan sonra en

çok sevdii ey atlard.”
1

bn Sa'd ve Ahmed, Zühd'de bildirdiine göre Ma’kil b. Yesâr: “Resûlullah

(saiidiehu «feyii w«M en çok atlan severdi" dedi ancak daha sonra: “Allahm! Beni

bala! Kadnlardan sonra en çok atlan severdi" diye düzeltti.3

Dimyâtî, el-HayVde Zeyd b. Sâbit'ten bildirir: Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):

"Kiinin Allah yolunda kullanmak üzere besletii at kendisini Cehhennem

ateinden korur" buyurduunu iittim.

bn Ebî Âsim, Cihâd’âa Yezîd b. Abdillah b. Arfb el-Müleykî’den,

babasndan, o da dedesinden naklen bildirdiine göre Resûlullah (»iaUshu aleyhi

«nitem):
"
Atlarda

,
dklarnda ve sidiklerinde Cennetteki miskten bir parça

vardr" buyurmutur. 4

bn Sa'd'n bildirdiine göre Resûlullah (niiBishu ateyt* «nitem) öyle buyurmutun

"Atlara harcama yapan kii, cömertçe sadaka veren kii gibidir. Atlarn dk ve

sidikleri de kyamet gününde Allah katnda tertemiz kokan misk gibi olur."5

bn Mâce ve bn Ebî Âsim, Temîm ed-Dârî'den bildirin Resûlullah'n (»yiah

aleyhi «nüm): "Allah yolunda kullanlmak üzere at besleyip elleriyle yemini koyan

kiiye her bir yem tanesi için bir iyilik sevab vardr" buyurduunu iittim.
6

Ahmed ve bn Ebî Âsim, Temîm'den bildirir: Resûlullah'n (saiieiiahu aleyhi vasllm):

"Bir Müslüman, at için arpa seçip de ona yem olarak koyduu zaman her bir

arpa tanesi için bir iyilik sevab alr" buyurduunu iittim.'

’ bn Ebî eybe (12/481), Buhârî (2851), Müslim (1874) ve Nesâî (3573), S el-Kübrâ

(4413).
2
Nesâî (3566, 3951), S. el-Kübrâ (4404, 8889). Zayf hadistir (Elbânî, Da 7/ Sünen en-

Nesâî, 232).

’ bn Sa'd (1/398).

* Zayf hadistir (Elbânî, Datfu'l-Câmi', 3998).

5 bn Sa'd (7/434).

6 bn Mâce (2791). Sahih hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce, 2250).



168
-II Ettfâl Sûresi fi-

bn Mâce ve bn EbîÂsm, Ebû Bekr es-Sddîk'ten bildirin Resûlullah {saMalMu

Be^hi vraellem): "Elinin altndaki köle ve cariyelere kötü davranan kii Cennete

giremez" buyurdu. Ashab: “Yâ Resûlallah! Köle ve cariyeleri en fazla olan

ümmetin bu ümmet olduunu söylemedin mi?" diye sorduklannda, Allah

Resulü: "Evet, söyledim. Onun için onlara çocuklarnza davrandnz gibi

davrann ve yediiniz eylerden onlara yedirin" buyurdu. Ashab: “Bu dünyada

bize faydas olacak ey nedir?" diye sorduklannda da Allah Resulü: "Allah

yolunda üzerinde savamak için at beslemen ve ihtiyacm gören bir köledir. Köle

de ihtiyacm karlyorsa artk o senin kardein saylr" karln verdi.
1

Ebû Abdillah el-Hüseyn b. smâil el-Mahâmilî, Selmân'dan bildirir:

Resûlullah’n (salbllabu eleyin veseiiem):
"mkan olan her bir Müslümann bir at edinip

beslemesi gerekir" buyurduunu iittim .
3

bn Ebî Âsim, Sevâde b. er-Rabî’den bildirir: Resûlullah (safleUehu aleyh mallan!

bana: "At besleyin, zira atlarn perçemlerinde hayrlar vardr
'1

buyurdu.

bn Ebî Âsim, bnu'l-Hanzaliyye'den bildirin Resûlullah'n (diaiiahu Bfeyh mailen):

"Allah yolunda kullanlmak üzere bir at besleyen kii, elini kapatmadan

cömertçe sadaka veren kii gibidir" buyurduunu iittim .

4

Ebû Tâhir el-Muhallis, bnu'l-Hanzaliyye'den bildirir: Resûlullah’n MlUualyhi

veseiiem): "Hayrlar kyamete dek atlarn perçemlerinde bal durur. Sahiplen

kendisinden dolay yardm görürler. Ata harcama yapan kii, cömertçe sadaka

veren kii gibidir" buyurduunu iittim.

Ahmed, Ebû Dâvud, bn Âsim ve Hâkim'in bnu'l-Hanzaliyye'den

bildirdiine göre Resûlullah MalMu aleyh veseiiem):
"
Allah yolunda kullanlmak üzere

ata harcama yapan kii, cömertçe sadaka veren kii gibidir" buyurdu .

5

Buhâri, Nesâî, Hâkim ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiien) öyle buyurmutur: "Kiinin Allah'a iman ederek

’ Ahmed 28/153 (16955). MüsnecT iri muhakkikleri: "Hasen hadistir" demilerdir.
2 bn Mâce (3691). Zayf hadistir (Elbânî, Dalf Sünen bn Mâce, 2250).

* el-Mâhâmilî, Amali (1/393).

4 ibn Ebî Âsim, CihSd (244).

5 Ahmed 29/158, 159 (17622), Ebû Dâvud (4089), bn Ebî Asm (244) ve Hâkim (2/91,

92). Zayf hadistir (Elbânî, Da*\fSünen Ebî Dâvud, 885).
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ve vaadini tasdik ederek Allah yolunda kullanlmak üzere besledii atn tokluu,

suya kanml, dkst ve sidii kyamet gününde sahibinin terazisinde birer

iyilik olarak yer alr.

Ahmed, Nesâî ve Hâkim'in Ebû Zer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

CsaiiaiBhu aleyhi veseliem) öyle buyurmutun "Her seher vakti Arap atnn iki dua

etmesine izin verilir. O da: «Allahm! Madem beni Adem oullarndan birinin

hizmetine verdin. O zaman beni mal ve ailesi içinde en fazla sevdii kl» der."
2

Ebû Dâvud ve Hâkim, Ebû Hureyre’den bildirir: “Hz. Peygamber (sriblfahu aleyhi

mailemi dii olan atlan “Feres" diye isimlendirirdi ,"3

TaberânîVin Ebû Kebe'den bildirdiine göre Resûlullah (uMMu aleyhi meiiemj

öyle buyurmutur: "Kim bir müslümana damzlk olarak atn verir de ondan

bir at gelirse Allah yolunda binilmek üzere kullanlan yetmi at sevab alr. Bu

döllenmenin tutmamas halinde de kendisine Allah yolunda binilmek üzere

kullanlan bir at sevab verilir."
4

Taberânî, ibn Ömer'den bildirir: "nsanlarn biribirlerine verebildikleri en

güzel ey damzlk hayvanlardr. Kii damzlk olarak atn birine verir bunun

sevabn alr. Tekesini damzlk olarak verir, sevabn alr. Ayn ekilde koçunu

damzlk olarak verir ve bunun sevabn alr.
"5

Ebû Ubeyde, el-Hayl’de Muâviye b. Hadic'den bildirir: Msr fethedildii

zaman her bir kabilenin atlann yuvarlanmalan için saldklar bir toprak alan

vard. Mûaviye atn bu ekilde toprakta yuvarlayan Ebû Zerile karlanca

selam verip yannda durdu. Sonra ona: “Ey Ebû Zer! Bu at da ne?" diye sordu.

Ebû Zer “Benim atm ve gördüüm kadanyla duas kabul gören bir at" dedi.

Mûaviye: “Atlar da dua eder, dualan kabul görür mü?” diye sorunca da Ebû

Zer öyle dedi: “Tabi ki! Her gece at mutlaka Rabbine dua eder ve: «Rabbim!

’ Buhân (2853), Nesâî (3584), S. el-Kubrâ (4423), Hâkim (2/92,
"
sahih") ve Beyhakî

(10/16).

1 Ahmed 35/347, 348 (21442), Nesâî (3581), S. el-Kübrâ (4405) ve Hâkim (2/92, "sahih").

Sahih hadistir (Elbârû, Sahîh Sünen en-Nesâi, 3346).

J Ebû Dâvud (2546) ve Hâkim (2/144). Sahih hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen EM Dâuud,

2219).

4 Taberânî 22/341 (853). Heysem!, Mecmau'z-ZevâuTde (5/266) der ki: "Ravileri

sikadr."

5 Taberânî (13061). Heysemî, Mecmau 'z-ZevâitTde (5/266) der ki: "Ravileri sikadr.”
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Madem beni Adem oullarndan birinin hizmetine verdin ve nzkm da onun

elinde kldn, o zaman beni çocuklan ve ailesi içinde en fazla sevdii kl» der.”

Ancak baz atlarn bu duas kabul görür bazlarnn da kabul görmez. Ancak

ben bu atmn duasnn kabul gördüünü düünüyorum.”’

Ebû Ubeyde, Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan bildirin Resûlullah (saiuahu aleyh

kes?

H

am) Hades'ten
J

bir at ele geçirdi. Onu Ensâr'dan bir adama verdi ve:

"Konaklama yerlerinde bana yakn bir yerde dur, zira kinemesi beni mutlu

ediyor

"

buyurdu. Bir gece bu at göremeyince nerede olduunu sordu.

Ensârl adam: “Yâ Resûlallah! Onu idi ettik” deyince, Allah Resulü (*on#iohü oteyt*

»eseHem) üç defa:
"Ona müsle mi yaptnz!" buyurdu ve öyle devam etti:

"Hayrlar kyamete dek atlarn perçemlerinde bal durur. Yeleleri onlarn

giysisi, kuyruklar ise yelpazesidir. Onlarn neslini kesmeyin ve kinemeleriyle

müriklere kar övünün."*

Ebû Ubeyde, Mekhûl’den bildirin Resûlullah (ssWif* aiayh malim) atlann yele,

perçem ve kuyruklannn krklmasn yasaklad ve: "Kuyruklar yelpazesi,

yeleleri ise giysileridir. Hayrlar da perçemlerinde bal durur" buyurdu .

4

Ebû Nuaym’n Enes b. Mâlik'den bildirdiine göre Resûlullah (saHaiidu aleyh

veraitem) öyle buyurdu: "Atlarn kuyruklarm, yele ve perçemlerini krkmayn.

Zira bereket onlarn perçemlerindedir. Yeleleri giysileri, kuyruklar ise

yelpazesidir.
"

5

Ebû Davud’un Utbe b. Abd es-Sülemî'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu eieyi» veseiiem) öyle buyurmutun "Atlarn kuyruklann, yele ve perçemlerini

krkmayn. Kuyruklun onlar için yelpaze, yeleleri ise giysidir. Hayrlar da

perçemlerinde bal durur.

bn Sa'd, Ebû Abdillah Vâkid’den bildirin Bana ulatna göre Resûlullah

(saiiBiiBhu aleyh mailem) atnn yannda durup giysisinin koluyla onun yüzünü sildi.

1

el-Hayl (sh.8).
1 Hades, Yemen'de bir kabiledir.

* el-Hayl (sh. 7).

* el-Hayl (sh. 6).

5 Ebû Nuaym, Ahbâru Isbehân (1/171).

6 Ebû Dâvud (2542). Sahih hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen Ebî DSvud, 2217).
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Ashab: "Yâ Resûlallah! Atn yüzünü gömleinle mi siliyorsun?” dediklerinde,

Allah Resûlü: "Cebrâil atlar konusunda bana sitemde bulundu" buyurdu .

1

Ebû Dâvud, Merâsîrde Nuaym b. Ebî Hind'den bildirir: Hz. Peygamber'e

(soiidiehu aleyhi meltem) bir at getirilince gömleinin koluyla atn yüzünü, azn ve

burnunu sildi. Ashab: "Yâ Resûlallah! Gömleinin koluyla m siliyorsun?”

dediklerinde, Allah Resûlü: "Cebrail atlar konusunda bana sitemde bulundu"

buyurdu.

2

Ebû Ubeyde’nin Yahya b. Saîd vastasyla Ensari bir ihtiyardan bildirdiine

göre ResûlullahidBlahuBByii inileni) ridasnn kenanyla atnn yüzünü sildi ve:
"
Bu

gece atlara deer vermememden dolay bana sitem edildi" buyurdu .

3

Ebû übeyde, Abdullah b. Dinar'dan bildirir: Resûlullah (saflaUBhu aleyh, mailem)

giysisiyle atnn yüzünü sildi ve: "Bu gece Cebrâil atlara deer vermememden

dolay bana sitemde bulundu" buyurdu/

Ebû Dâvud, Merâsil’de Vadin b. Atâ'dan bildirdiine göre Resûlullah Maiiai»

aleyhi vbsdIM: "Atlan perçemlerinden çekerek sürüp de küçük düürmeyin"

buyurmutur.
5

Ebû Dâvud, Merâsîl'de Mekhûl’den bildirdiine göre Resûlullah (uiieliahu aleyhi

vesellem): "Atlara iyi davrann ve ona gereken deeri verin" buyurmutur .

6

Haan b. Arafe, Amr b. Kays es-Sekûnî’den bildirir: "Ömer b. Abdizlazîz,

gereksiz yere atlan koturup yormamay söyledi."

Haan b. Arafe, Mücâhid’den bildirir: Resûlullah (sallaliahu aleyhi veseiiem) atnn

yüzüne vurup ona lanet eden bir adam görünce: "Bunun üzerinde Allah

yolunda savamadkça bu yaptndan dolay Cehennem atei sana

dokunacaktr" buyurdu. Bunun üzerine adam da o atn üzerine Allah yolunda

savamaya ve binilmek üzere vermeye balad. En sonunda yalanp zayf

düünce: "ahid olun! ahid olun!” dedi.

’ bn Sa'd (1/490, 491).

1 Ebû Dâvud (sh. 170).

} Ebû Ubeyde, el-Hayl (sh. 4).

4 el-Hayl (sh. 5).

5 Ebû Dâvud (sh. 171).
* Ebû Dâvud (sh. 170).
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Ebû Nasr Yusuf b. Amr el-Kâdi, Sünen'öe Zeyd b. Sâbît'ten bildirdiine

göre Resûlullah (nUaUu aleyhi «aeiism) gözü çkanlan bir at konusunda ceza olarak

atn deerinin dörte birine hükmetti.

Muhammed b. Ya’kûb el-Cîlî, el-Furûse’de Ebû Hureyre'den bildirir. “Her

gece bir melek gökten inip savaa katlan bineklerin üzerindeki yorgunluu

alr. Ancak boynunda çan bulunan hayvanlara yaklamaz."

bn Sa’d, Ebû Dâvud ve Nesâî’nin Ebû Vehb el-Cuenî’den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaMu aieyto wui*n) öyle buyurmutun "Doru, sakar (aln beyaz) ve

ayaklan sekili veya kzl, sakar ve ayaklan sekili veya siyah, sakar ve ayaklan

sekili atlan edinin
.’’ 1

Ebû Dâvud ve Tirmizî’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaJiahu eJey+i veseiian): "En bereketli atlar kzl olan atlardr” buyurmutur.

2

Vâkidî'nin Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aiey+i «atlan) öyle buyurmutur: "En iyi atlar kzl atlardr. Onlardan sonra üç

aya sekili sa aya ise lekesiz olan siyah atlar gelir.

Ebû Ubeyde'nin a’bî’den bildirdiine göre Resûlullah (bUMhi aleyhi nodM

öyle buyurmutun "htiyaçlannz görmekte doru, üst dudak ile burnu beyaz,

üç aya sekili sa aya ise lekesiz olan atlan kullanmaya bakn."

3

Haan b. Arafe, Mûsa b. Ali b. Rebâh el-Lahmî'den, o da babasndan

nakJen bildirir: Adamn biri Resûlullah'a muuhi «tayt* «seiiem) geldi ve: “Bir at satn

almak istiyorum” dedi. Allah Resûlü: "Alacaksan doru veya siyah, yüzü az

beyaz, burun ve üst dudanda beyazl bulunan, üç aya sekili sa aya ise

lekesiz olan bir at al” buyurdu.

Ebû Ûbeyde ve bn Ebî eybe'nin Atâ'dan bildirdiine göre Resûlullah

(sdUafru deyti «olein): "En haynl atlar, siyaha çalan kzl atlardr" buyurmutur.

1

1

Ebû Dâvud (2543, 2544) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (4406). Zayf hadistir (Elbânî, DaTf

Sünen Ebî Dâvud, 548, 549).
1 Ebû Dâvud (2545) ve Trmizî (1695). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud,

2218).

5 Ebû Ubeyde, el-Hayl (sh. 6).

4 Ebû Ubeyde, el-Hayl (sh. 6) ve bn Ebî eybe (12/224).
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bn Arafe'nin Nâfi' b. Cübeyr'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (uMatn

aleyhi vanilem):
"
Bereket

,
uur siyah atlardadr" buyurmutur.

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Mâce, Ebû Hureyre'den

bildirir: “Resûlullah (ssliaiialu aleyhi veseilen*) atlann ikâl

1

olann beenmezdi."1

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce ve Hâkim'in Ebû Katâde'den bildirdiine göre

Resûlullah MaiiaJu aleyhi maln) öyle buyurmutun
"
Edinilecek en hayrl atlar

;

siyah, yüzü az beyaz, burun ve üst dudanda beyazl bulunan, üç aya sekili

sa aya lekesiz olan atlardr. Böylesi bir at bulunmazsa ayni özelliklere sahip

siyah doru bir at edinilebilir."

3

Taberânî ve Hâkim'in Ukbe b. Âmir'den bildirdiine göre Resûlullah (nJiaiUu

aleyhi ybibIM öyle buyurmutur:
"Savaa çkacan zaman siyah, sakar, üç aya

sekili dieri sade olan bir at satn alp çk. Bu ekilde ganimet elde eder ve sa

salim bir ekilde geri dönersin
"A

bn Sa’d, Hâris b. Usâme, Ebû Ya’lâ, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn

Kâni', Mu'cem’âe, Taberânî, Ebu'-eyh, bn Mende, Ruyânî, Müsned*de, bn

Merdûye ve ibn Asâkir, Yezîd b. Arib'den, o babasndan, o da dedesinden

naklen bildirin Resûlullah (»iaiisiu aleyhi «»lam): "...Bunlardan baka sizin

bilmediiniz fakat Allah'n bildii dier dümanlar korkutursunuz..."5

buyruunu açklarken:
"
Bunlar cinlerdir. Evinde asil bir at bulunan bir insana

da eytan bulamaz" buyurmutur.
6

Ebu’-eyh, Ebu'l-Mehdî'den, o babasndan, o da dedesinden naklen

bildirir: Resûlullah (sallallahu aleyhi vsseliem): "...Bunlardan baka sizin bilmediiniz

1 Atn üç ayann sekili birinin lekesiz veya birinin sekili üçünün lekesiz veya ayak

renklerinin çapraz olmasdr. (en-Nihâye, 2/496)
J bn Ebî eybe (12/224), Müslim (1875), Ebû Dâvud (2547), Tirmizî (1698), Nesâî

(3568, 3569), S. el-Kübrâ (4407, 4408) ve bn Mâce (2790).

3 Ahmed 37/253 (22561), Tirmizî (1696, “sahih"), bn Mâce (2789) ve Hâkim (2/92,

"sahih"). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen tm Mâce, 2248).

4 Taberânî 17/293, 294 (809) ve Hâkim (2/92). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (5/262)

der ki: "snadnda zayf biri olan Ubeyd b. es-Sabâh vardr."
5 Enfâl Sur. 60
6 bn Sa'd (7/433), Hâris b. Usâme (Buye, 650), bn Ebî Hâtim (5/1723), bn Kâni'

(2/290), Taberânî 17/189 (506), Ebu'-eyh (1101) ve bn Asâkir (45/78), bn Kesîr (4/26):

"Münker bir hadistir. Ne isnad ne de metin yönünden shhatli deildir" demitir.
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fakat Allah'n bildii dier dümanlan korkutursunuz...”
1 buyruunu

açklarken: "Bunlar cinlerdir. At besleyen kiinin evine de eytan yaklamaz
’

buyurmutur/

bnuM-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Musa: "...Bunlardan baka sizin

bilmediiniz fakat Allah'n bildii dier dümanlar korkutursunuz ..." 1

buyruunu açklarken öyle demitir: "Bunlar cinlerdir. Evinde asil bir at

bulunan bir insana da eytan bulamaz."

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bunlardan

baka sizin bilmediiniz fakat Allah'n bildii dier dümanlan

korkutursunuz ..."4 buyruunu açklarken öyle demitin Bu dümandan

kast eytandr ve eytan bir atn perçemine dokunamaz. Zira Resûlullah

(saliaiiahu aleyhi resellem): "Hayrlar allarn perçeminde bal durur ve eytan asla ona

dokunamaz

"

buyurmutur.

Firyâbî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-

eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Bunlardan baka sizin bilmediiniz

fakat Allah'n bildii dier dümanlar korkutursunuz ..."5 buyruunu

açklarken: "Bu dümandan kast Kurayza kabilesidir" demitir .

6

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mükâtil: "...Bunlardan

baka sizin bilmediiniz fakat Allah'n bildii dier dümanlar

korkutursunuz..."7 buyruunu açklarken öyle demitir: "Bunlardan kast

münafklardr. Yüce Allah da münafklann nifaka yönelik kalplerinde

gizlediklerini çok iyi bilir" demitir.
8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Bunlardan baka sizin

bilmediiniz fakat Allah'n bildii dier dümanlan korkutursunuz ..."9

buyruunu açklarken öyle demitir: "Bu dümanlar münafklardr. çinizde

’ Enfâl Sur. 60
1 Ebu'-eyh (1298). Muhakkiki: "Çok zayf bir hadistir" demitir.
3 Enfâl Sur. 60
4 Enfâl Sur. 60
s Enfâl Sur. 60
6 bn Cerîr (1 1/248) ve bn Ebî Hâtim (5/1723).

7 Enfâl Sur. 60
8 bn Ebî Hâtim (5/1723).

9 Enfâl Sur. 60
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ve sizinle beraber olduktan için onlan bilemezsiniz. Zira "Lâ ilâ illallah” der ve

sizinle birlikte savaa da katlrlar.”'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Bunlardan baka sizin

bilmediiniz, fakat Allah'n bildii dier dümanlar korkutursunuz ..."
2

buyruunu açklarken: "Bu dümanlardan kast Perslerdir” demitir .

3

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süfyân: "...Bunlardan

baka sizin bilmediiniz fakat Allah'n bildii dier dümanlar

korkutursunuz ..."
4 buyruunu açklarken öyle demitin Bu dümanlar

konusunda bnu’l-Yemân: "Bunlar evlerdeki eytanlardr” der .

5

fjdi Aji JSjü l*j
i

"Eer onlar bana yanarlarsa sen de ona yana ve Allah'a

tevekkül et, çünkü O iitendir, bilendir." (Enfâl Sur. e)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Eer onlar

bara yanarlarsa ..."
6 buyruunu açklarken: "Burada Kurayza kabilesi

kastedilmektedir” demitir .
7

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "Eer onlar bara yanarlarsa sen

de ona yana ve Allah'a tevekkül et, çünkü O iitendir, bilendir
"8

buyruunu açklarken öyle demitir: Âyet Kurayza kabilesi hakknda nazil

oldu. Ancak bu âyetin hükmünü: "Üstün durumda iken geveyip bana
çarmayn. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir

"9

âyeti neshetmitir.

’ bn Ebî Hâtûn (5/1723, 1724).
1

Enfâl Sur. 60
} bn Ebî Hâtim (5/1723, 1724).

4 Enfâl Sur. 60
5 bn Ebî Hâtûn (5/1724).
4
Enfâl Sur. 61

7 bn Ebî Hâtim (5/1725).
8
Enfâl Sur. 61

9 Muhammed Sur. 35
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bn Merdûye, AbdurTahman b. Ebzâ'dan bildirir: Hz. Peygamber (sallailhu sl^M

«sillem) bu âyeti: “fili) i pjj” lafzyla okurdu .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer onlar bara

yanarlarsa ..."
2 buyruunu açklarken: "Burada bartan kast, itaat ve

boyun emedir" demitir.

3

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer onlar bara yanarlarsa

sen de ona yana.. buyruunu açklarken: "Onlar bara raz olurlarsa ser

de raz ol" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Eer onlar bara yanarlarsa

sen de ona yana ..." 5 buyruunu açklarken: "ayet onlar ban yapp

anlamak isterlerse sen de bunu iste” demitir .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: "fll jji"

lafzyla okumu ve Silm'i ban anlamnda kullanmtr.

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Miibeir b. Ubeyd bu âyeti: "
âla

fil»" lafzyla okumu ve Selm’i ban anlamnda kullanmtr.

8

Ebû Ubeyd, ibnuM-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine

göre bn Abbâs: "Eer onlar bara yanarlarsa sen de ona yana..."5

buyruunu açklarken öyle demitir: Bu âyetin hükmü: "Kitap verilenlerden,

Allah'a, âhret gününe inanmayan, Allah'n ve Peygamberinin haram

kldn haram saymayan, hak dinini din edinmeyenlerle, boyunlarn

büküp kendi elleriyle cizye verene kadar savan"

10

âyetiyle neshedilmitir.”

1 u'bc'nin Âsm'dan olan kraatidir. Huccetu'l-KirSâl (sh. 312), en-Ner (2/171).

I
Enfâl Sur. 61

5 bn Ebî Hatim (5/1725).

4 Enfâl Sur. 61

5 Enfâl Sur. 61
8 bn Ebî Hâtim (5/1725).

7 bn Ebî Hatim (5/1725).
8 bn Ebî Hâtim (5/1725).

9 Enfâl Sur. 61
,0 Tevbe Sur. 29
II Ebû Ubeyd, Nâsih (sh. 277) ve bn Ebî Hâtim (5/1725).
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Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir, Nehhâs, Nâsih’de ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Katâde: "Eer onlar bara yanarlarsa sen de ona

yana..."' buyruunu açklarken öyle demitir: "Tevbe Sûresi nazil olmadan

önceki durumla ilgili bir âyettir ki o zamanlar Resûlullah (salioilshu aleyhi veseiiam)

müriklerin, anlama yapma ya da savat kabul etme arasnda tercih

yapmalarn isterdi. Ancak sonradan Tevbe Sûresindeki: "Haram aylar

çknca mürikleri bulduunuz yerde öldürün..."
2

âyet ile: "...Mürikler

nasl sizinle topyekün savayorlarsa siz de onlara kar topyekün

savan..."3 âyeti nazil olunca bu yönde yaplan anlamalar bozuldu. "Lâilâhe

illallah" deyinceye ve Müslüman oluncaya kadar müriklerle sava emri

verildi ve bundan baka bir durumun kabul edilmeyecei bildirildi.

Müriklerle anlama konusunda bu ve baka sûrelerde zikredilen her türlü

anlama ve bann hükmü Tevbe Sûresi’nin nuzülüyle neshedilmitir. Her

hâlükarda da müriklerle “Lâ ilâhe illallah" diyene kadar sava emredilmitir.'’

•
*

fl»
ff

* o

oj .V. 3 Juî {JJl jjh itil iij&JS*

j

jî jJbjJ oJj

* ^ ^ C+maA üJÎj

^ ^ Jlt il

"Eer sana hile yapmak isterlerse, unu bil ki, Allah sana

kâfidir. O, seni yardmyla ve müminlerle destekleyendir. Ve

onlarn kalplerin! birletirmitir. Sen yeryüzünde bulunan
her eyi verseydin, yine onlarn gönüllerini

birletiremezdin, fakat Allah onlarn aralann bulup

kaynatrd, çünkü O, mutlak galiptir, hikmet sahibidir."

(En fal Sur. 62, 63)

1

Enfal Sur. 61

3 Tevbe Sur. 5

* Tevbe Sur. 36
* Abdurrezzâk (1/261) ve Nehhâs (sh. 468).
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bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Eer sana hile yapmak isterlerse ..."
1 buyruunu açklarken: “Bunlar

Kurayza kabilesidir" demitir .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...O, seni yardmyla ve

müminlerle destekleyendir
"3 buyruunu açklarken: "Burada müminlerden

kast Ensâr’dr” demitir.

4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Nu'mân b. Beîr: "...O, seni yardmyla

ve müminlerle destekleyendir"5 buyruunu açklarken: “Ensâr hakknda

nazil oldu" demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...O, seni yardmyla ve

müminlerle destekleyendir
"6 buyruunu açklarken: “Burada müminlerden

kast Ensâr'dr" demitir.

bn Asâkir, Ebû Hureyre’den bildirir: Ar'n üzerinde: “Allah’tan baka ilah

yoktur. Tekim ve ortam bulunmamaktadr. Muhammed benim kulum ve

Resûlümdür. Onu Ali ile destekledim" yazldr. te: "...O, seni yardmyla ve

müminlerle destekleyendir
"7 buyruu da bu anlama gelmektedir .

8

bnu’l-Mubârek, bn Ebî eybe, bn Ebi’d-Dünyâ, hvân’da, Nesâî, Bezzâr,

bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî,

uabu'l-îmarida bn Mes'ûd'dan bildirir. "Ve onlarn kalplerini

birletirmitir. Sen yeryüzünde bulunan her eyi verseydin, yine onlarn

gönüllerini birletiremezdin, fakat Allah onlarn aralarn bulup

kaynatrd..."9 âyeti Allah için birbirlerini sevenler hakknda nazil olmutur.

1

’ Enfâl Sur. 62
J bn Ebî Hâtim (5/1726).

* Enfâl Sur. 62
4 bn Ebî Hâtim (5/1726).

5 Enfâl Sur. 62
6
Enfâl Sur. 62

7 Enfâl Sur. 62

* bn Asâkir (42/360).

9 Enfâl Sur. 63
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Ebû Ubeyd, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh ve Beyhakî, uab 'da bn Abbâs'tan

bildirir: Akrabalk balar kesilebilir ve yaplan iyilie nankörlük edilebilir.

Ancak kaplerin kaynamas gibi deerli bir ey göremiyoruz. Yüce Allah bu

konuda: "Ve onlarn kalplerini birletirmitir. Sen yeryüzünde bulunan her

eyi verseydin, yine onlarn gönüllerini birletiremezdin, fakat Allah

onlarn aralarn bulup kaynatrd ..."
2
buyurur. Bu konu iirlere de konu

olmutur. âir öyle der:

“Akraba saydn ve yakmm dediin

Seni aldatyorsa o akraban deildir

Akraban sen çarnca gelendir

Ve dümanna kar sana destek verendir.
"

Baka biri de öyle demitir:

“insanlarla dost oldum kep onlar denedim

Çok olaylar yaadm ne çok dersler çkardm

Ba gözetmeyene akrabalk kâr etmez

En salam akrabalk sevgiyle olan imi.
"

Beyhakî der ki: "Bunu bu ekilde ibn Abbâs'n sözü olarak buldum. Ancak

iir ksmnn bn Abbâs'a m, yoksa bir önceki raviye mi ait olduunu

bilmiyorum .”

3

bnu'l-Mubârek, Abdurrezzâk, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, Hâkim ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Nimete nankörlük edilebilir,

akrabalk balan kesilebilir. Ancak Yüce Allah kalplerini birbirine yaklatrp

kaynatrd zaman artk hiçbir ey aralann açamaz” dedi ve: "Ve onlarn

1

bnu'l-Mubârek (363), bn Ebi'd-Dünyâ (14), Nesâî, S. el-Kübrû (11210), Bezzâr

(2077), bn Cerîr (11/258, 259), tbn Eb! Hatun (5/1727), Hâkim (2/329, "sahih") ve Beyhakî

(9031).
1

Enfâl Sur. 63
5 Beyhakî (9034, lafz kendisinindir).
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kalplerini birletirmitir. Sen yeryüzünde bulunan her eyi verseydin, yine

onlarn gönüllerini birletiremezdin, fakat Allah onlarn aralarn bulup

kaynatrd..."
1

âyetini okudu .

2

bn Ebî eybe, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid:

“Kii Müslüman kardeiyle karlap da ona sanld zaman rüzgann aaç
yapraklann dökmesi gibi günahlar dökülür

2
’ dedi. Adamn biri: “Bu çok kolay

bir eydir” deyince de Mücâhid u karl verdi: “Yüce Alah'n: "Ve onlarn

kalplerini birletirmitir. Sen yeryüzünde bulunan her eyi verseydin, yine

onlarn gönüllerini birletiremezdin, fakat Allah onlarn aralarn bulup

kaynatrd..."3 buyurduunu iitmez misin?”4

Ebu'-eyh, Evzaî’den bildirir: Katâde bana öyle bir mektup yazd:

“Zaman bizi birbirimizden ayrm olsa da Yüce Allah'n Müslümanlar

arasnda kld sevgi ve ülfet bizi birbirimize yaknlatrmaktadr.”

"Ey Peygamber! Sana ve sana uyan müminlere Allah yeter."

(Enfâî Sur. 64)

Bezzâr, bn Abbâs'tan bildirir Hz.Ömer Müslüman olduu zaman

mürikler: “te imdi Müslümanlar bizden intikamlarn alacaklar” demeye

baladlar. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey Peygamber! Sana ve sana uyan

müminlere Allah yeter
" 5

âyetini indirdi .

6

Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir.

Peygamberimizle (MHHuBeyhi»BseiBm) birlikte erkek ve kadnlardan otuz dokuz kii

Müslüman olduktan sonra Ömer de slam'a girince Müslümanlar krk kii

1

Enfâl Sur. 63
1 bnu'l-Mubârek (362), Abdurrezzâk (20233), bn Ebî Hâtin (5/1727), Hâkim (2/328,

329) ve Beyhakî (9032).

J Enfâl Sur. 63
4 bn Ebî eybe (13/567) ve bn Ebî Hâtin (5/172T).

* Enfâl Sur. 64
4
Bezzâr (Kefu'l-Estâr, 2495).
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oldular. Bunun üzerine: “Ey Peygamber! Sana ve sana uyan müminlere

Allah yeter
*1

âyeti nazil oldu.*

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Saîd b. Cübeyriden bildirir:

Peygamberimizle [saiMMu aleyhi »aseiiem) birlikte otuz üç erkek ve alt kadn

Müslüman olduktan sonra Ömer de slam'a girince: “Ey Peygamber! Sana ve

sana uyan müminlere Allah yeter
*3 âyeti nazil oldu .

4

Ebu'-eyh, Saîd b. el-Müseyyeb’den bildirir: Ömer'in Müslüman olmas

üzerine Yüce Allah: "Ey Peygamber! Sana ve sana uyan müminlere Allah

yeter
*5 âyetini indirdi.

bn îshâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zührî: "Ey Peygamber!

Sana ve sana uyan müminlere Allah yeter
*6

âyetini açklarken: “Bu âyetin

Ensâr hakknda nazil olduu söylenirdi'' demitir .

7

Buhârî, Târih’de, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre a'bî: “Ey Peygamber! Sana ve sana uyan müminlere Allah yeter
*8

âyetini açklarken: “Yüce Allah sana da, sana tâbi olanlara da yetenidir”

demitir .

9

Ebû Muhammed smâil b. Ali el-Hutabî, Tank vastasyla Ömer b. el-

Hattâb’tan bildirir. Krknc kii olarak Müslüman oldum. Bunun üzerine: *Ey

Peygamberi Sana ve sana uyan müminlere Allah yeter
*10

âyeti nazil oldu.

Ebû Muhammed smâil b. Ali el-Hutabî'nin bildirdiine göre Mücâhid bu

âyeti açklarken: “Yüce Allah sana da, müminlere de yeteriidir" demitir.

’ Enfâl Sur. 64
J Taberânî (12470).

3 Enfâl Sur. 64
4 bn Ebî Hâtim (5/1728).

5 Enfâl Sur. 64

* Enfâl Sur. 64
7 bn Ebî Hâtim (5/1728).

8
Enfâl Sur. 64

9 Buhârî (4/261) ve bn Ebî Hâtûn (5/1727).

* Enfâl Sur. 64
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"Ey Peygamber! Müminleri savaa tevik et Eer içinizde

sabrl yirmi kii bulunursa, iki yüz kiiye galip gelirler.

Eer içinizde yüz kii bulunursa, inkâr edenlerden bin

kiiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.

imdi Allah yükünüzü hafifletti; sizde zayflk olduunu
bildi. 0 halde sizden sabrl yüz kii bulunursa, ikiyüz kiiye

galip gelir. Eer sizden bin kii olursa, Allah'n izniyle

ikibin kiiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir."

(Enfâl Sur. 05. 06)

Buhârî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu’-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî,

uabu'l-îman ’da Süfyân vastasyla Amr b. Dînar'dan bildirdiine göre bn

Abbâs öyle demitir: "...Eer içinizde sabrl yirmi kii bulunursa, iki yüz

kiiye galip gelirler. Eer içinizde yüz kii bulunursa, inkâr edenlerden bin

kiiye galip gelirler../
1

âyetiyle Yüce Allah Müslumanlardan bir kiinin on

dümandan, yirmi kiinin de iki yüz dümandan kaçmamasn emretti. Daha

sonra: "imdi Allah yükünüzü hafifletti; sizde zayflk olduunu bildi../
2

âyetini indirdi ve Müslumanlardan yüz kiinin iki yüz kiilik dümandan

kaçmamasn emretti."

Süfyân der ki: bn übrüme de bu konuda öyle den "Ayn eyin iyilii

emredip kötülükten nehyetme konusunda da geçerli olduunu

1

Enfâl Sur. 65
1
Enfâl Sur. 66
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düünüyorum. Bir kii iki kiiye iyilii emredebilir. Ancak üç kii olurlarsa

emredip emretmemede serbesttir."
1

Buhârî, Nehhâs, Nâsih’de, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen'de bn

Abbâs'tan bildirir: "...Eer içinizde sabrl yirmi kii bulunursa, iki yüz kiiye

galip gelirler. Eer içinizde yüz kii bulunursa, inkâr edenlerden bin kiiye

galip gelirler.. âyeti nazil olup da bir müslümann on dümandan

kaçmamas emredilince bu durum Müslümanlara ar geldi. Ancak

sonrasnda durumu hafifleten: "imdi Allah yükünüzü hafifletti; sizde

zayflk olduunu bildi. O halde sizden sabrl yüz kii bulunursa, ikiyüz

kiiye galip gelir...*3 âyeti nazil oldu. Yüce Allah bu ekilde sayy hafifletince

onlara verdii sabr da ayn oranda azaltt .
4

shâk b. Râhuye, Müsned’de, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Taberânf, el-Evsafta, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin Yüce

Allah Müslümanlardan bir kiinin dümanlardan on kiiye kar savamasn

farz klnca bu durum onlara ar geldi ve skntya girdiler. Bunun üzerine

Yüce Allah bu sayy azaltp yüklerini hafifletti. Bu konuda da da: "...Eer

içinizde sabrl yirmi kii bulunursa, iki yüz kiiye galip gelirler. Eer

içinizde yüz kii bulunursa, inkâr edenlerden bin kiiye galip gelirler.

Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. imdi Allah yükünüzü hafifletti; sizde

zayflk olduunu bildi. O halde sizden sabrl yüz kii bulunursa, ikiyüz

kiiye galip gelir. Eer sizden bin kii olursa, Allah'n izniyle ikibin kiiye

galip gelirler..." 5 âyetlerini indirdi .

6

Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: "Ey Peygamber!

Müminleri savaa tevik et ..."7 âyeti nazil olduunda, Müslümanlardan yirmi

’ Buhârî (4652), bn Ebî Hâtim (5/1728), Feth'de (8/312) geçtii üzere bn Merdûye ve

Beyhakî (4310).
1
Enfâl Sur. 65

3 Enfâl Sur. 66

1 Buhârî (4653), Nehhâs (sh. 470), Feth'de (8/312) geçtii üzere bn Merdûye ve

Beyhakî (9/76).

5 Enfâl Sur. 65, 66
6
Melâlib'de (3993, 4724/1) geçtii üzere shâk b. Râhuyeh, ibn Cerîr (11/263), bn Ebî

Hâtim (5/1728), Taberânî (8107, lafz kendisitindir) ve Metalib'de (4724/2) geçtii bn
Merdûye.

7 Enfâl Sur. 65
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kiinin dümanlardan iki yüz kiiyle, Müslümanlardan yüz kiinin de

dümanlardan bin kiiyle savamalar Müslümanlara ar geldi. Ancak daha

sonra gelen: "imdi Allah yükünüzü hafifletti; sizde zayflk olduunu

bildi ..."
1

âyeti bu âyetin hükmünü neshetti. Buna göre Müslümanlann says

dümanlarn yans kadar olduu zaman kaçmamalan gerekir. Ancak bundan

daha az sayda olduklan zaman dümana kar savamak zorunda deillerdir

ve onlardan uzak durabilirler. Daha sonra Yüce Allah alnan esirler ve

ganimetler konusunda Müslümanlara sitemde bulundu. Zira daha önce hiçbir

peygamber Allah dümanlanndan ganimet almazd.

bnuM-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Eer

içinizde sabrl yirmi kii bulunursa, iki yüz kiiye galip gelirler ..."
2
âyetini

açklarken öyle demitin Yüce Allah bu âyetle bir müslümann on

dümandan, ayn ekilde Müslüman bir grubun kendilerinden on kat daha

fazla sayda olan dümandan kaçmamalann emretti. Ancak bu durum

Müslümanlar skntya soktu ve onlara ar geldi. Bunun üzerine: "imdi

Allah yükünüzü hafifletti; sizde zayflk olduunu bildi. O halde sizden

sabrl yüz kii bulunursa, ikiyüz kiiye galip gelir. Eer sizden bin kii

olursa, Allah'n izniyle ikibin kiiye galip gelirler ..."3 âyeti nazil oldu. Bu

âyetle de Müslümanlardan bir kiinin dümanlardan iki kiiden, ayn ekilde

Müslüman bir grubun kendilerinden iki kat daha fazla sayda olan

dümandan kaçmamas emredilmi oldu. Ancak sayda azaltt oran

kadaryla zaferden de azaltt.

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Eer içinizde sabrl

yirmi kii bulunursa, iki yüz kiiye galip gelirler ..."
5 âyetini açklarken öyle

demitir Bedir savanda Yüce Allah mürikleri toptan yok etmek için

Müslümanlardan bir kiinin müriklerden on kiiye kar savamasn emretti.

Sava sonunda Yüce Allah mürikleri hezimete uratp yok edince

Müslümanlann yükünü hafifletip bu sayy azaltt. Bedir sava sonras için de:

"imdi Allah yükünüzü hafifletti; sizde zayflk olduunu bildi. O halde

1

Enfâl Sur. 66
1
Enfâl Sur. 65

5 Enfâl Sur. 66
4 bn Ebî Hatim (5/1728, 1729).

5 Enfâl Sur. 65
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sizden sabrl yüz kii bulunursa, ikiyüz kiiye galip gelir. Eer sizden bin

kii olursa, Allah'n izniyle ikibin kiiye galip gelirler ..."
1

âyetini indirdi.
2

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Eer içinizde sabrl

yirmi kii bulunursa, iki yüz kiiye galip gelirler ..."3 âyetini açklarken öyle

demitin "Bu âyet, Bedir sava için nazil olmutur. Bedir savanda sk

tutulan bu durum daha sonraki âyetlerle hafifletilmitir.”

Ebu’-eyh, Mücâhid'den bildirir: "Bu tutum Bedir sava için

Muhammed’in (ssliaiiahu aleyhi vesciicm) ashab hakknda nazil oldu. Bu savata bir

müslümann kafirlerden on kiiye kar savamas emredildi. Ancak bu durum

Müslümanlara ar gelince Yüce Allah bunu hafifletti ve bir müslümann iki

dümana kar savamas emredildi."

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer: "...Eer içinizde sabrl yirmi

kii bulunursa, iki yüz kiiye galip gelirler..."
4

âyetini açklarken: “Biz,

Muhammed'in (ssiiailahu aleyhi veseitem) ashab hakknda nazil oldu" demitir.5

îrâzî, el-Elkâb’da, bn Adiy ve Hâkim, bn Ömer'den bildirir: Resûlullah

(sallellahu aleyhi »esellem) bu âyeti: "lak-ö jl jaltj «il jSll" lafzyla, "lAuâ"

ifadesini dammeli/ötveli olarak okudu.
6

bn Mprdûye, bn Abhâs'tan bildirir: Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi «sellem) bu

âyeti: "L jl lafzyla okudu.

bn Merdûye, Hz. Ali’den bildirir: Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bu âyeti:

“UÜ lafzyla okudu. Kur’ân’da zayflk anlamndaki tüm ifadeleri

de "jö" harfi dammeli/ötveli olacak ekilde lafzyla okumutur.

A A

üj'ks lt?
J*- ^ öl^ U

Sljl * {Si >.> Û\J iyi\ Lj, lj IJI

’ Enfâl Sur. 66
2 bn Ebî Hâtim (5/1729).

3 Enfâl Sur. 65
4 Enfâl Sur. 65
5 bn Kesîr, TV/sîr'de (4/31) geçtii üzere bn Merdûye.
6 bn Adiy (3/1157) ve Hâkim (2/239, Sahih").
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"Yeryüzünde savarken, düman yere sermeden esir almak
hiçbir peygambere yaramaz. Geçici dünya maln

istiyorsunuz, oysa Allah âhireti kazanmanz ister. Allah

Güçlü'dür, Hakim dir. Daha önceden Allah'tan verilmi bir

hüküm olmasayd, aldklarnzdan ötürü size büyük bir

azab eriirdi. Artk elde ettiiniz ganimetten helâl ve temiz

olarak yiyin. Allah'a kar gelmekten saknn. üphesiz Allah

çok balayandr, çok merhamet edendir." (F.nfel Sur. 67 -6»)

Hâkim, Enes'den bildirir: Hz. Peygamber (ufisUn «feri* vejellem)! "...Esir almak

yaramaz../
1

âyetini: ÂJ J" lafzyla okudu.
J

Ahmed, Enes’den bildirir: Hz. Peygamber (»Hsi*u aleyhi ««fan) Bedir savanda

elde edilen esirler hakknda:
"
Yüce Allah onlan sizin elinize verdi

" buyurdu

ve ne yaplmas gerektii konusunda Müslümanlarla istiare etti. Ömer b. el*

Hattâb kalkp: “Yâ Resûlallah! Boyunlann vuralm” dedi, ancak Allah Resûlü

onun bu görüüne yüz vermedi. Bir daha Müslümanlara dönüp: "nsanlar!

Dün kardeleriniz olan bu insanlar Yüce Allah bugün elinize verdi" buyurdu.

Ömer bir daha: “Yâ Resûlallah! Boyunlarn vuralm” dedi, ancak Resûlullah

(sallallahu aleyhi veseliem) yine buna yüz vermedi. nsanlara bir daha ayn eyi deyince,

Ebû Bekr kalkp: “Yâ Resûlallah! Onlan affedip fidye karlnda serbest

brakman uygun görüyoruz” dedi. Allah Resûlü de onlan affetti ve fidye

karl serbest brakt. Bunun üzerine Yüce Allah: "Daha önceden Allah'tan

verilmi bir hüküm olmasayd, aldklarnzdan ötürü size büyük bir azab

eriirdi
"3 âyetini indirdi.

4

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Hureyre bu âyeti açklarken öyle

demitin Resûlullah Maiiahu aleyh veseliem) esirler konusunda Ebû Bekr’e dannca,

Ebû Bekr: “Yâ Resûlallah! Yüce Allah sana yardm edip zafer ihsan etti. Esirleri

’ Enfâl Sur. 67
1 Hâkim (2/239, 240, "sahih"). Amr b. Yakub'un kraatidir, (ett-Ner, 2/208).

3 Enfâl Sur. 68
4 Ahmed 21/180, 181 (13555). Müsned'in muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
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fidye karl serbest brak. Alnan fidye de ashabna yardm olur” dedi.

Ömer'le dannca ise Ömer: "Yâ Resûlallah! Boyunlarn vuralm!" dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (allahhu »leyin vkeM öyle buyurdu: "Allah merhametini

sizden esirgemesin. Sizden önce yaayan Nuh ile brahim'e ne kadar

benziyorsunuz. Zira Nûh: «...Rabbim! Yeryüzünde hiçbir inkarc brakma" 1

demiti. brahim ise: Rabbim! "imdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim de

bana kar gelirse, artk sen gerçekten çok balayan, pek esirgeyensin»
2

demiti." Sonrasnda Resûlullah (saiiaiiahu bMi veseiiem) fidye alarak onlar serbest

brakmay kabul etti.
3

bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî,

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, DelâiVde bn Mes’ûd'dan bildirin Bedir

sava sonras mürik esirler getirildi. Abbâs da bu esirlerden biriydi.

Resûlullah (aiiaiWuB!tYhvE5eiien) M üslumantara: "Bu esirler konusunda ne dersiniz?"

diye sorunca, Ebû Bekr: Yâ Resûlallah! Bunlar senin kavmin ve akrabalanndr.

Onlan öldürme, olur ki Yüce Allah'a tövbe edip dönerler" dedi. Ömer ise: “Yâ

Resûlallah! Bunlar seni yalanlad, yurdundan çkard ve seninle savat. Getir

boyunlarn vuralm” dedi. Abdullah b. Revâha da: “Yâ Resûlallah! Bunlar,

odunu bol olan bir vadiye götürüp yak!” eklinde görü bildirdi. Onun böyle

dediini duyan Abbâs da: “Akrabalk ban kesip attn!” dedi. Bildirilen bu

görülerin ardndan Resûlullah Maiiahu aleyhi «euiM herhangi bir karlk vermedi

ve çadnna girdi. Darda bekleyenlerin kimi: “Ebû Bekriin görüünü göre

hareket edecek" derken, kimisi de: “Ömer'in görüünü uygulayacak"

demeye baladlar.

Sonrasnda Resûlullah (selieiBhu aleyhi «süM dar çkp öyle buyurdu: “Yüce

Allah kendisine bal olan baz kiilerin kalplerini öyle bir yumuatr ki süt gibi

olurlar. Kendisine bal baz kiilerin de kalplerini öyle bir katlatrr ki kaya

gibi olurlar. Ey Ebû Bekr! Senin tutumun brahim peygamberin tutumuna

benzemektedir ki o: «imdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana kar
gelirse, artk sen gerçekten çok balayan, pek esirgeyensin»4 demiti.

Yine bu tutumun sâ peygamberin tutumuna benzemektedir ki o da: «Eer

’ Nûh Sur. 26
1 brahim Sur. 36

* ibn Kesir, Tefsir'de (4/33) geçtii üzere bn Merdûye.
* brahim Sur. 36
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onlara azap edersen, üphe yok ki onlar senin kullarndr. Eer onlar

balarsan, yine üphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet

sahibisin»' demiti. Ey Ömer! Senin de tutumun Nûh peygamberin tutumuna

benzemektedir ki o: «...Rabbim! Yeryüzünde hiçbir inkarc brakma»
1
demiti.

Yine bu tutumun Musa peygamberin tutumuna benzemektedir ki o da:

«...Rabbimiz! Mallarn yok et, kalblerini sk; çünkü onlar can yakc azab

görmedikçe inanmazlar»3 demiti. Sizler u an yoksulsunuz. Onun için fidye

vereni serbest brakn, vermeyenin de boynunu vurun."

Abdullah: "Yâ Resûlallah! Süheyl b. Beydâ bundan müstesna olsun zira

onun Müslüman olduunu söylediini iittim" deyince, Resûlullah (sallallsKu aleyhi

vesellem) susup herhangi bir ey demedi. Abdullah bu konuda: "O günü gökten

bama ta dümesinden korktuum kadar hiçbir günde korkmadm"

demitir. Sonunda Resûlullah (saMishu aiayhi «seM: "Süheyl b. Beydâ müstesnadr"

buyurdu. Bunun üzerine de Yüce Allah: "Yeryüzünde savarken, düman
yere sermeden esir almak hiçbir peygambere yaramaz. Geçici dünya

maln istiyorsunuz, oysa Allah âhireti kazanmanz ister. Allah Güçlü'dür,

Hakim'dir. Daha önceden Allah'tan verilmi bir hüküm olmasayd,

aldklarnzdan ötürü size büyük bir azab eriirdi
"4 âyetlerini indirdi .

5

Taberânî ve bn Merdûye, bn Mes'ûd'dan bildirir: Hz.Ömer dört konuda

dier insanlardan öne geçmitir. Birincisi Bedir savanda ele geçirilen esirler

konusunda ve onlarn öldürülmesi yönünde görü belirtmesidir. Yüce Allah

bu konuda: "Daha önceden Allah'tan verilmi bir hüküm olmasayd,

aldklarnzdan ötürü size büyük bir azab eriirdi
" 6 buyurmutur. kincisi,

perde konusundadr ki Hz. Peygamber’in (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) elerine perde

edinmelerini söyleyince, Zeyneb: "Vahiy evimize inerken bizi sen mi

kskanacaksn" karln vermiti. Bunun üzerine Yüce Allah:

’ Mâide Sur. 118
2 Nûh Sur. 26
3 Yûnus Sur. 88

4 Enfâl Sur. 67, 68

5 bn Ebî eybe (12/417, 14/370-372), Ahred 6/138-143 (3632-3634), Tirmizî (1714,

3084, "hasert"), bn Ebî Hatim (5/1731), Taberânî (10257, 10259, 10260), Hâkim (3/21, 22,

"sahih"), Tahrîcu'l-Keâfda (2/35-37) geçtii üzere bn Merdûye ve Beyhakî (3/138). Zayf

hadistir (Elbânî, Da’îfSünen et-Tirmizî, 288).

6
Enfâl Sur. 68
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"...Peygamberin hanmlarndan bir ey istediiniz zaman perde

arkasndan isteyin..."' buyurdu. Üçüncüsü, Hz. Peygamberin («bR»^ aiayh. msiM

Müslüman olmadan önce onun için: Allahm ! slam' Ömer'le destekle" diye

dua etmesidir. Dördüncüsü de Ebû Bekrin hilafeti konusunda ona ilk biat kii

olmasdr.2

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamber (nUeiihu elvyh mdkm) Bedir

esirleri konusunda Ebû Bekr ile Ömerie istiarede bulundu. Ebû Bekr: "Yâ

Resûlallah! Kavmini öldürme ve fidye karlnda brak" derken, Ömer: "Yâ

Resûlallah! Onlan öldüreyim” eklinde görü bildirdi. Resûlullah Usliaiiaiu aleyhi

vesallem) da: "Bu konuda ayn eyi düünseydiniz size muhalif olmazdm"

buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Yeryüzünde savarken, düman yere

sermeden esir almak hiçbir peygambere yaramaz. Geçici dünya maln

istiyorsunuz, oysa Allah âhireti kazanmanz ister. Allah Güçlü'dür,

Hakim’dir
"3

âyetini indirdi.

Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen 'de Hz. Ali'den bildirin Bedir

savanda esirler konusunda Resûlullah (seMahu aleyh «mIImi) Müslümanlara:

"Dilerseniz onlan öldürün. sterseniz de fidye karl onlan brakr ve

fidyeden faydalanrsnz. Ancak esir saynca kii sizden ehit düer" buyurdu.

Fidye kabul edildiinden ehit düen yetmiinci kii Sâbit b. Kays olmutur ki

Yemâme savanda ehit oldu.
4

Abdurrezzâk, Musannefte ve bn Ebî eybe, Ubeyde'den bildirir: Bedir

sava sonras Cebrâil, Hz. Peygambere (sbIIbIIbHu Beyh vsseiiBm) geldi ve: "Rabbin,

esirler konusunda onlan öldürmen veya fidye karl serbest brakman

konusunda seni muhayyer brakt. Ancak fidyeyi kabul edersen ashabndan

ayn sayda kii gelecekte ehit olacaktr" dedi. Resûlullah Uaiiaiiahu aleyhi «seiM

konuyu ashabyla görüünce: "Onlardan fidye alp gücümüzü arttralm. Yüce

Alllah da dilediine ehadeti ihsan etsin” dediler. 5

1 Ahzâb Sur. 53
2 Taberânî (8828).

5 Enfâl Sur. 67
4 Hâkim (2/140, "sahih "), Tahrîcu ‘l-Keâfda (2/38) geçtii üzere bn Merdûye ve

Beyhakî (6/321).

5 Abdurre/zâk (9402) ve bn Ebî eybe (14/368).
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bn Merdûye, bn Ömer'den bildirir Hz. Peygamber (satfeiiahu aleyhi maM Bedir

sava esirleri konusunda Müslümanlarla istiare ederken öyle buyurdu:

"Meleklerden iki melein biri baldan daha tatl, biri ise Sarsabr’dan daha

acdr. Peygamberlerden iki peygamberden biri halkna kar baldan daha tatl,

biri de halkna kar Sarsabrdan daha acdr. Bu peygamberlerden biri

Nuh’tur ki: «...Rabbim! Yeryüzünde hiçbir inkarc brakma» demitir. Dier

Peygamber ise brahim’dir. O da: «imdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim

de bana kar gelirse, artk sen gerçekten çok balayan, pek

esirgeyensin»
2
demiti. ki melek ise Cebrail ile Mkâil'dir. Biri yumuak, biri

de serttir. Ümmetim içinde bunlara benzeyenler de Ebû Bekr ile Ömer'dir."

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir Hz. Peygamber (snWinhu Beym «selisin), Ebû

Bekr ile Ömer'e öyle buyurdu:
"
Meleklerden ve peygamberlerden size

benzeyenleri söyleyeyim mi? Ey Ebû Bekr! Meleklerden sana benzeyeni

Mikâil'dir, zira rahmetle iner. Peygamberlerden sana benzeyen ise brahim'dir.

Zira: "imdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana kar gelirse, artk

sen gerçekten çok balayan, pek esirgeyensin
'

3

demitir. Ey Ömer!

Meleklerden sana benzeyeni Cebrail'dir, zira Allah dümanlarna sert bir

ekilde öfke ve intikamla iner. Peygamberlerden sana benzeyeni ise Nuh'tur.

Zira «...Rabbim! Yeryüzünde hiçbir inkara brakma demitir.

Ebû Nuaym, Hilye'de Mücâhid vastasyla bn Ömer'den bildirir: Hz.

Peygamber (uliailehu aleyhi «saltan) Bedir savanda müriklerden elde ettii esirler

konusunda Ebû Bekrie dant. Ebû Bekr: "Bunlar senin kavmin, airetindir.

Onlan serbest brak" dedi. Ömer'e dannca ise Ömer: "Onlar öldür" dedi.

Ancak Resûlullah (saiiaiietu aleyhi vESBiiem) fidye karlnda onlan brakt. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Yeryüzünde savarken, düman yere sermeden esir

almak hiçbir peygambere yaramaz. Geçici dünya maln istiyorsunuz, oysa

Allah âhireti kazanmanz ister. Allah Güçlüdür, Hakim'dir
" 5 âyetini indirdi.

Bu âyetin nazil olmasndan sonra Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi «saiM, Ömer'le

1 Nûh Sur. 26
3 brahim Sur. 36
1 brâhim Sur. 36
4 Nûh Sur. 26
4 Enfâl Sur. 67
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karlanca: "Senin görüüne muhalifdavrandmz için az daha kötü bir eye

maruz kalyorduk" buyurdu .

1

Hâkim ve bn Merdûye, bn Ömer'den bildirin Bedir savanda

müriklerden alnan esirler arasnda Abbâs da vard. Onu Ensâridan birisi esir

almt ve Ensâr onu öldüreceklerini söylüyorlard. Bu durum Hz.

Peygamber’e (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ulanca: "Amcam Abbâs yüzünden dün gece

uyuyamadm. Zira Ensâr onu öldüreceklerini söylüyorlar
"

buyurdu. Ömer:

"Yanlanna gideyim mi?" diye sorunca, Allah Resulü: "Olur, git" buyurdu.

Ömer, Ensâr’n yanna gidip: "Abbâs' brakn” dedi. Ensâr: "Hayr! Vallahi onu

brakmayz” karln verdiler. Ömer "Resûlullah'n (saBaflahu ateytu «allem) bu

konuda nzas var” deyince de Ensâr: "ayet Resûlullah Mdiahu aleyhi «nflan) buna

raz ise o zaman al götür” karln verdiler. Bunun üzerine Ömer onu ald.

Alnca da: "Ey Abbâs! Müslüman ol! Vallahi senin Müslüman olman babam

Hattâb'n Müslüman olmasndan daha daha fazla sevindirir beni. Çünkü

Resûlullah'n (sBioliahu aleyhi veseiM senin Müslüman olmandan çok holanacan

görüyorum” dedi. Daha sonra Resûlullah (seliaiiahu aleyhi «seM esirlere ne

yaplaca konusunda Ebû Bekr'e dannca, Ebû Bekr: "Bunlar senin kabilen,

onlar brak" dedi. Ömer'le dannca da Ömen "Onlar öldür" dedi.

Resûlullah (siiaiiiu aleyhi reseUem) fidye karl onlan braknca Yüce Allah:

"Yeryüzünde savarken, düman yere sermeden esir almak hiçbir

peygambere yaramaz. Geçici dünya maln istiyorsunuz, oysa Allah âhireti

kazanmanz ister. Allah Güçlü’dür, Hakim'dir
" 3

âyetini indirdi .

9

bn Ebîeybe, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: "Hz. Peygamber (sallaMu aleyhi vbsbIIbiti)

Bedir savanda üç kii haricinde esirlerden hiç kimseyi öldürmedi. Bu üç kii

de Ukbe b. Ebî Muayt, Nadr b. el-Hâris ve Tu'me b. Adiy’dir. Nadri da Mikdâd

esir almt.”4

bnu’l-Münzir, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Nâfi' vastasyla bn Ömer'den

bildirir: Bedir savanda ele geçirilen esirlere ne yaplaca konusunda

Müslümanlar ihtilafa dütü. Hz. Peygamber (»liaiiahu aleyhi «seiM konuyu Ebû Bekr

ile Ömer’e dant. Ebû Bekr: "Fidye karl brak” derken, Ömer: "Onlar

’ Ebû Nuaym (1/43).

2
Enfâl Sur. 67

3 Hâkim (2/329, "sahih") ve bn Kesir, Tefsir'de (4/33) geçtii üzere bn Merdûye.
4 bn Ebîeybe (14/372).
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öldür" eklinde görü bildirdi. Bu görüler karsnda adamn biri:

“Resûlullah ,

(seliellahu aleyhi veseilcm) öldürmek ve slam dinini yok etmek istemelerine

ramen Ebû Bekr fidye karlnda braklmalarn söylüyor!" dedi. Baka biri:

“Esirlerin arasnda Ömer'in babas ya da kardei olsayd öldürülmeleri

yönünde görü bildirmezdi" dedi. Sonunda Resûlullah (sdiaiiaku Beyk veseM, Ebû

Bekriin görüü yönünde karar ald ve fidye karl onlar brakt. Bu konuda

Yüce Allah: "Daha önceden Allah'tan verilmi bir hüküm olmasayd,

aldklarnzdan ötürü sîze büyük bir azab eriirdi
"1

âyetini indirince, Allah

Resûlü: "Ömer b. el-Hattâb'n görüüne muhalif davrandmz için az daha

azaba maruz kalacaktk. Öylesi bir azap inmesi halinde de Ömer'den baka

kurtulan olmazd" buyurdu .

2

bn Ebî eybe, Musannefte, Tirmizt, Nesâî, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hatim,

Ebu’-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen’de Ebû Sâlih vastasyla Ebû

Hureyre'den bildirir: Bedir savanda mürikler hezimete uraynca

Müslümanlar ganimet henüz kendilerine helal klnmamken bir eyler

kapmak üzere koumaya baladlar. Bunun üzerine Resûlullah (saiialiahu aleyhi

vsseiiam) öyle buyurdu:
"
Ganimet daha önce hiçbir insana helal klnmad. Böylesi

durumlarda peygamberler ve arkadalar elde ettikleri ganimetleri bir yerde

toplar gökten bir ate inip o ganimeti yerdi." Yüce Allah da bu konuda: "Daha

önceden Allah'tan verilmi bir hüküm olmasayd, aldklarnzdan ötürü size

büyük bir azab eriirdi. Artk elde ettiiniz ganimetten helâl ve temiz

olarak yiyin. Allah'a kar gelmekten saknn. üphesiz Allah çok

balayandr, çok merhamet edendir" 3
âyetlerini indirdi .

4

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Daha

önceden Allah'tan verilmi bir hüküm olmasayd, aldklarnzdan ötürü size

büyük bir azab eriirdi
"5 âyetini açklarken öyle demitin “ayet ganimeti

size klacama dair ezeli bilgim olmasayd bu yaptnzdan dolay büyük bir

azaba maruz brakrdm.” Abbâs b. Abdilmuttalib de öyle derdi: Yüce Allah

’ Enfâl Sur. 68
1
Tahrîcu'l-Keâfda (2/39) geçtii üzere bn Merdûye.

3 Enfâl Sur. 68, 69
4 bn Ebî eybe (14/387, 388), Tirmizî (3085, “sahih"), Nesâî, S. el-Kübrâ (11209), bn

Ebî Hatim (5/1733, 1734) ve Beyhakî (6/290). Sahih hadistir (Elbârû, Sahih Sünen et-

Tirmizî, 2463).

5 Enfâl Sur. 68
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bana: "Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: Eer Allah kalplerinizde

hayr olduunu bilirse, sizden alnandan (fidyeden) daha hayrlsn size

verir ve sizi balar. Çünkü Allah balayandr, esirgeyendir"' âyetini

verdi. Fidye olarak benden alnan krk ükiyye yerine de krk köle verdi .

1

shâk b. Râhuye, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, el-

Evsafta, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Daha

önceden Allah'tan verilmi bir hüküm olmasayd, aldklarnzdan ötürü size

büyük bir azab eriirdi
" 3

âyetini açklarken öyle demitir: “Henüz helal

klnmayan Bedir ganimetleri hakknda nazil oldu. Yüce Allah bu âyette, bir

konuda gereken hükmü vermeden bana isyan edeni cezalandrsaydm sizi de

bundan dolay büyük bir azaba maruz brakrdm, demitir."4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Nehhâs, Nâsih'de, bn Merdûye ve

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Yeryüzünde savarken, düman
yere sermeden esir almak hiçbir peygambere yaramaz ..."5 âyetini

açklarken öyle demitir Âyet Bedir savanda Müslümanlann sayca az

olduu bir ortamda nazil oldu. Ancak sayca çoalp güçleri de artnca Yüce

Allah esirler konusunda: "...Artk bundan sonra (esirleri) ya karlksz ya da

fidye karl salverin ..."
6

âyetini indirdi. Bu âyetle Yüce Allah, Hz.

Peygamber (BaiBiahu aleyhi veseiiem) ile müminleri esirler konusunda muhayyer brakt.

Bu bakmdan esirleri ister öldürür, ister köle edinir, ister fidye karl
serbest brakabilirler. "Daha önceden Allah'tan verilmi bir hüküm

olmasayd, aldklarnzdan ötürü size büyük bir azab eriirdi
" 7 âyetinde

Yüce Allah öyle der: “ayet katmdaki kitapta ganimetlerin ve esirlerin size

helal klnaca yazlmam olsayd esirler konusunda aldnz fidyeden dolay

sizleri büyük bir azaba maruz brakrdm.” Sonrasnda Yüce Allah: "Artk elde

1

Enfâl Sur. 70
1 bn Ebî Hâtim (5/1734-1736).

3 Enfâl Sur. 68
4 Metâlibu'l-Âliye'de (3993) geçtii üzere shâk b. Râhuyeh, bn Cerîr (11/277), bn Ebî

Hâtim (5/1736), Taberânî (8107) ve Metâlibu'l-Âliye’de (4724/2) geçtii üzere bn
Merdûye.

5 Enfâl Sur. 67
6 Muhammed Sur. 4

7 Enfâl Sur. 68
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ettiiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yiyin..."’ buyurmutur. Yüce

Allah katndaki Ümmü'l-Kitâb'ta: “Ganimet ve esirler Muhammed (sailailahu aleyhi

veseiism) ile ümmetine helaldir" yazlyd. Daha Önce de hiçbir ümmete bunu

helal klmamt. Ancak bu konuda vahiy henüz nazil olmadan önce

Müslümanlar ganimet ve esirleri aldlar.

2

bn Ebt Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: “ & >

o^V ’3 buyruunu: “Yeryüzünde galibiyet salamadan" eklinde açklamtr .

4

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den

bildirin Âyette zikredilen “ö«j" ifadesi “Öldürme" anlamndadr.

5

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücahid: "Yeryüzünde

savarken, düman yere sermeden esir almak hiçbir peygambere

yaramaz..."
6
âyetini açklarken öyle demitir: “Daha sonra bu yönde ruhsat

verildi. Artk dilerse esirleri karlksz, dilerse fidye alp brakr."

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "...Geçici dünya maln
istiyorsunuz ../'7 buyruunu açklarken: “Bedir savanda Muhammed'in

(sailailahu aleyhi vaseiiem) ashab esirleri fidye karl brakmak istediler ve her birini

dört bin (dirhem) karlnda braktlar" demitir.

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "...Geçici dünya maln
istiyorsunuz ...”

8 buyruunu açklarken: “Dünya malndan kast fidyedir"

demitir.

9

1

Enfâl Sur. 69
1 bn Cerîr (11/271, 272, 277), bn Eb! Hâtim (5/1732, 1734), Nehhâs (sh. 472) ve

Beyhakî (6/323, 324).

3 Enfâl Sur. 67
4 bn Ebî Hâtim (5/1732).

s bn Ebî eybe (12/420), bn Cerîr (11/272) ve bn Ebî Hâtim (5/1732).
0
Enfâl Sur. 67

7
Enfâl Sur. 67

8
Enfâl Sur. 67

9 bn Ebî Hâtim (5/1733).
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bn Ebî Hatim, Câbir b. Zeyd’den bildirir: "Kii Allah rzasn kastederek bir

ii yapp da karlnda dünya malndan bir ey alrsa yapt iin karl
sadece o olur.”’

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Hasan(- Basrî)'den bildirir: ayet dünya

malna yönelik sevgiden baka bir günahmz olmasayd yine de bundan

dolay Allah’n azabndan korkmamz gerekirdi. Yüce Allah: "...Geçici dünya

maln istiyorsunuz, oysa Allah âhireti kazanmanz ister..."
2
buyurur. Onun

için bizim de Allah’n istediini istememiz lazm gelir.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Daha önceden Allah'tan

verilmi bir hüküm olmasayd..."4 buyruunu açklarken: "Bu hüküm, daha

önceden Müslümanlann balanmasdr" demitir.
5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Daha

önceden Allah'tan verilmi bir hüküm olmasayd, aldklarnzdan ötürü size

büyük bir azab eriirdi"
5
âyetini açklarken öyle demitir: "Bedir savana

katlan kiiler hakknda daha önce Yüce Allah'n katnda olan kitapta saîd

olacaklan yazlmam olsayd esirlerden alnan fidye için büyük bir azaba

maruz kalrlard .’’ 7

Nesâî, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Daha

önceden Allah'tan verilmi bir hüküm olmasayd..." buyruunu açklarken:

"Günah olan o ii yapmadan önce Allah'n rahmeti üzerlerine takdir

edilmiti" demitir.

9

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve bn Asâkir, Hayseme'den bildirir: Sa'd bir

grup arkayla birlikte oturuyordu. Adamn birini annca arkadalan onun

hakknda kötü sözler söylemeye baladlar. Bunun üzerine Sa'd öyle dedi:

"Resûlullah'n (jaiiaiiahu eieyh. «seiiem) ashabna kar ileri gitmeyin! Biz Resülullah

' bn Ebî Hâtim (5/1733).
1
Enfâl Sur. 67

3 bn Ebî Hâtim (5/1733).

4 Enfâl Sur. 68

5 bn Ebî Hâtim (5/1735).
6 Enfâl Sur. 68
7 bn Ebî Hâtim (5/1735, 1736).

* Enfâl Sur. 68
9 Nesâî, S. el-Kübrâ (11211).
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(ssiieMu aayhi vessM ile birlikte bir suç iledik de Yüce Allah: "Daha önceden

Allah'tan verilmi bir hüküm olmasayd ..."

1

âyetini indirdi. Biz bu hükmü

daha önce bize takdir edilen rahmet olarak görürdük.’
12

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "Daha önceden

Allah'tan verilmi bir hüküm olmasayd..."3 buyruunu açklarken: "Yüce

Allah daha önce hükmü bildirip açklamadan kimseyi iledii hatadan dolay

cezalandrmaz" demitir.

4

Müslim, Tirmizî, bnu'l-Münzir, Beyhakî, DelâiVde ve bn Merdûye’nin Ebû

Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (sBiisiiahu bIb/M veseiiem) öyle buyurmutur:

"Alt eyle dier peygamberlerden üstün klndm. özlü konuma özellii bana

verildi. Allah tarafndan dümanlarn kalplerine korku salmakla bana yardmda

bulunuldu. Ganimetler bana helal klnd. Yeryüzü bana temiz ve mescit olarak

klnd. Bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Peygamberlik de

benimle birlikte son buldu."*

Ahmed ve bnu'l-Münzir'in Ebû Zer’den bildirdiine göre Resûlullah (salhHahu

aleyhi YKseiBm) öyle buyurmutur: "Benden önceki hiçbir peygambere verilmeyen be

ey bana verildi. Siyah beyaz tüm insanlara peygamber olarak gönderildim.

Yeryüzü bana temiz ve mescit olarak klnd. Benden Önce hiç kimseye helal

klnmayan ganimetler bana helal klnd. Allah tarafndan dümanlarn

kalplerine korku salmakla bana yardmda bulunuldu. Bundan dolay

dümanlarm bir aylk mesafeden benden korkar. Yine bana: «ste! Dilein sana

verilecektir» denildi. Ben de bu isteimi kyamet gününde ümmetime efaat için

sakladm. Bu efaatime de Allah'n huzuruna irke bulamadan çkan herkes

nail olacaktr.
"6

bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: Resûlullah (saiiBiahu aleyhi vesBiiem) öyle

buyurdu: "Ganimetler bizden önce hiçkimseye helal deildi. Ancak Yüce Allah

bizim zayflmz görünce onu bize helal kld." Ganimetler konusunda Yüce

1

Enfâl Sur. 68
2 bn Ebî Hatim (5/1734) ve bn Asâkir (20/358, 42/412).

3 Enfâl Sur. 68

« ibn Ebî Hâtim (5/1735).

5 Müslim (523), Tirmizî (1553) ve Beyhakî (5/472).

6 Ahmed 35/242, 243 (21314). Muhakkikleri: "Buhar ile Müslim'in artlarna göre

isnad sahihtir" demilerdir.
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Allah: 'Daha önceden Allah'tan verilmi bir hüküm olmasayd,

aldklarnzdan ötürü size büyük bir azab eriirdi"
1

âyetini indirince

Müslümanlan "Yâ Resûlallah! Vallahi bunun helal mi yoksa helal mi olduunu

bilmeden az veya çok hiçbir ey almayz” deyince, Yüce Allah: "Artk elde

ettiiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yiyin. Allah'a kar gelmekten

saknn. üphesiz Allah çok balayandr, çok merhamet edendir"
2
âyetini

indirdi. Bu ekilde Yüce Allah fidye ile ganimeti helal klnca, esirler: "Yüce

Allah’n katnda hiç de hayrl bir yanmz yok. Zira Öldürüldük ve esir alndk”

demeye baladlar. Yüce Allah da onlara bir müjde olarak: "Ey Peygamber!

Elinizdeki esirlere de ki: Eer Allah kalplerinizde hayr olduunu bilirse,

sizden alnandan (fidyeden) daha hayrlsn size verir ve sizi balar.

Çünkü Allah balayandr, esirgeyendir"3 âyetini indirdi.

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir Peygamberimizden (nilallhu aleyhi vesilem)

önceki hiçbir ümmete ganimet helal deildi. Ganimet olarak bir ey elde

ettikleri zaman bunu Yüce Allah'a kurban olarak sunarlard. Yüce Allah bütün

peygamberler ve ümmetlerine bu ganimetten az veya çok bir ey yemelerini

haram kld. Bundan dolay az veya çok ondan bir ey alr, çalar veya yedikleri

takdirde Yüce Allah onlan cezalandnrd. Yüce Allah ganimeti kesin ve kati bir

ekilde onlara haram klmt. Muhammed (saiiaiiahu ahin «»dlen) dnda da önceki

hiçbir peygambere helal deildi. Zira ezelden kendilerine ve ümmetine

ganimetin helal klnacan takdir etmiti. te Bedir savanda ele geçirilen

esirlerden fidye alnmas hakknda: "Daha önceden Allah'tan verilmi bir

hüküm olmasayd, aldklarnzdan ötürü size büyük bir azab eriirdi"4

buyurmasnn anlam da budur.

Hatîb, el-Muttefik ve'l-Müfterik’öe ibn Abbâs'tan bildirir: Müslümanlar,

esirler konusunda fidye almaya karar verince: "Yeryüzünde savarken,

düman yere sermeden esir almak hiçbir peygambere yaramaz. Geçici

dünya maln istiyorsunuz, oysa Allah âhireti kazanmanz ister. Allah

Güçlü'dür, Hakim'dir. Daha önceden Allah'tan verilmi bir hüküm

' Enfâl Sur. 68
1
Enfâl Sur. 69

3 Enfâl Sur. 70
4
Enfâl Sur. 68
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olmasayd, aldklarnzdan ötürü size büyük bir azab eriirdi
"1

âyetleri nazil

oldu. Bedir savana katlanlara önceden Allah'n rahmeti takdir edildii

içindir ki Yüce Allah onlarn bu tutumunu görmezden geldi ve fidyey^ onlara

helal kld .

2

j Û| <S>iSl <&.4 ^ «î

r~rj üij Jâ jiiü^ Ui ijtf. (Aji

"Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: Eer Allah

kalplerinizde hayr olduunu bilirse, sizden alnandan daha
hayrlsn size verir ve sizi balar. Çünkü Allah

balayandr, esirgeyendir." (Enfâl Sur. 70)

Hâkim ve Beyhakî, Sünen’de Hz. Âie’den bildirir: Mekkeliler, esir düen

adamlar için fidyeleri gönderdiklerinde Resûlullah'm (»lUlahu aleyhi vcseiicm) kz
Zeyneb de kocas Ebu’l Âs’n fidyesini gönderdi. Gönderdii fidyenin içinde

bir gerdanlk da vard. Resûlullah (sallallahu aleyhi veseiiem) gerdanl görünce çok

duyguland ve: "Onun esir düen kocasn braksanz olmaz m?" buyurdu.

Abbâs da: "Yâ Resûlallah! Ben de Müslüman biriydim" deyince, Allah Resulü:

"Müslüman olup olmadm Allah bilir. ayet dediin gibiysen de bunun

karln Allah sana vercektir. Kendi fidyeni, kardelerinin oullan Nefuel b.

el-Hâris ile Akîl b. Ebî Tâlib'in fidyelerini ve anlamaln Utbe b. Amr'n

fidyesini öde" karln verdi. Abbâs: "Yâ Resûlallah! Bu kadar malm yok!"

deyince, Allah Resûlü: "Ümmü'l-Fadl ile birlikte gömdüünüz ve ona: «ayet

bana bir ey olursa bunlar çocuklanmndr» dediin paralar nerede?" diye

sordu. Abbâs: "Yâ Resûlallah! Vallahi bunu Ümmü'l-Fadl ile benden baka

bilen kimse yok. Benimle birlikte ele geçirdiiniz yirmi ûkiyyeyi benim fidyem

olarak say" deyince, Allah Resûlü: "Olur" buyurdu. Bu ekilde Abbâs kendi

fidyesi ile yeenlerinin ve anlamalsnn fidyelerini ödedi. Sonrasnda: "Ey

Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: Eer Allah kalplerinizde hayr

olduunu bilirse, sizden almandan daha hayrlsn size verir ve sizi

balar..."3 âyeti nazil oldu. Bu konuda Abbâs öyle demitir: "Yüce Allah

’ Enfâl Sur. 67, 6S
J
Hatîb 2/1071 (660).

3 Enfâl Sur. 70
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fidye olarak verdiim yirmi ûkiyyeye karlk bana yirmi köle verdi. Hepsinin

de elinde çaltraca bir mal var. Bununla birlikte de Yüce Allah’tan

balanmay umuyorum/”

bn Sa'd ve Hâkim, Ebû Musa'dan bildirir: Alâ b. el-Hadrâmî, Bahreyn'den

ganimet mal olarak Resûlullah’a (saiiaiiahu afeyh veseiiem) seksen bin dirhem gönderdi.

Daha önce bu kadar fazla mal gelmi deildi. Resûlullah (»iBiihu Bieyti veeiem)

gönderilen bu mallan bir hasnn üzerine döktü. nsanlar da bundan almak için

toplannca Allah Resûlü Maiiahu aleyhi «seiiem) onlara bunu datmaya balad. Bu

kadar mal datrken ne sayd, ne de tartt. O arada Abbâs geldi ve: "Yâ

Resûtallah! Bedir savanda hem kendim, hem de Akîl için fidye vermitim.

Onun için bana da bu maldan ver" dedi. Allah Resûlü de: "Al!" buyurdu.

Bunun üzerine Abbâs avuçlayarak giysisini doldurdu, ancak kalkmak

isteyince arlktan kalkamad. Ban kaldnp: "Yâ Resûlallah! Yanm et de

kalkaym" deyince, Resûlullah (sBiiaHahu aleyhi vessUem) tebessüm etti. Abbâs giderken

öyle dedi: "Yüce Allah: "Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: Eer Allah

kalplerinizde hayr olduunu bilirse, sizden alnandan daha hayrlsn size

verir ve sizi balar..."
2
buyurdu ve bize verdii iki sözden birini bu ekilde

gerçekletirdi. Zira bu aldm benden alnandan daha hayrldr. Ancak dieri

olan balama konusunda ne yapacan bilmiyorum."3

Ebû Nuaym, Delâil’de Saîd b. Cübeyr vastasyla bn Abbâs'tan bildirin

Resûlullah (uIIrIUu aieyti veseiism), Bedir savanda müriklerden, içlerinde Abbâs ve

Akîl'in de bulunduu yetmi kiiyi esir ald. Fidyeyi de her biri çin krk ûkiyye

altn olarak belirledi. Ancak fidyeyi Abbâs için yüz, Akîl için ise seksen ûkiyye

takdir edince, Abbâs: "Yâ Resûlallah! Bundan sonraki hayatmda beni

Kurey'in en yoksul kiisi yaptn" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Ey

Peygamberi Elinizdeki esirlere de ki: Eer Allah kalplerinizde hayr

olduunu bilirse, sizden alnandan daha hayrlsn size verir ve sizi

balar...'4
âyetini indirdi. Bu âyet nazil olunca Abbâs öyle dedi: "sterdim

1

Hâkim (3/324. 4/45, “sahih") ve Beyhakî (6/322).
1
Enfâl Sur. 70

3 bn Sa'd (4/15, 16) ve Hâkim (3/329, 330, “sahih
,r

).

4
Enfâl Sur. 70
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ki benden bu aldnn kat kat daha fazlasn alsaydn da Allah bundan daha

hayrlsn bana verseydi."’

shâk b. Râhûye, Mû'snef'de, Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim,

Taberânî, el-Evsat’ta, Ebu’-eyh, Ebû Nuaym, DelSil’öe ve Ibn Merdûye, Ibn

Abbâs'tan bildirin "Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: Eer Allah

kalplerinizde hayr olduunu bilirse, sizden alnandan daha hayrlsn size

verir ve sizi balar ...*
3

âyeti konusunda Abbâs öyle derdi: "Bu âyet benim

hakkmda nazil oldu. Bedir sava sonras esir dütüümde Resûlullah'a (ssiiBiiahu

aleyhi veseiiem) önceden Müslüman olduumu bildirdim ve savata benden alnan

yirmi ûkiyyenin bana verilmesini istedim. Resûlullah (^diatn aleyhi «seUem) bu

istediimi kabul etmedi. Ancak Yüce Allah bu yirmi ûkiyyeye karlk bana

yirmi köle verdi. Her biri de ticaretten anlayan ve malmla ticaret yapan

kiilerdi. Bunun yannda Allah’n balamas ve rahmetini de umuyorum."3

bn shâk ve Ebû Nuaym, Kelbî vastasyla Ebû Sâlih'den, o bn Abbâs’tan,

o da Câbir b. Abdillah'tan, o da Abbâs'tan bildirir: "Ey Peygamber! Elinizdeki

esirlere de ki: Eer Allah kalplerinizde hayr olduunu bilirse, sizden

alnandan daha hayrlsn size verir ve sizi balar...”4 âyeti benim

hakkmda nazil oldu. Bedir sava sonras esir dütüümde Resûlullah'a (ssiirfahu

aleyhi yesrüsit) önceden Müslüman olduumu bildirdim ve savata benden alnan

yirmi ûkiyyenin bana verilmesini istedim. Resûlullah (saiiaiBbu aleyhi veseiiem) bu

istediimi kabul etmedi. Ancak Yüce Allah bu yirmi ûkiyyeye karlk bana

yirmi köle verdi. Her biri de ticaretten anlayan ve malmla ticaret yapan

kiilerdi. Bunun yannda Allah’n balamasn ve rahmetini de umuyorum."5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn EbîHâtim, bn Merdûye, Beyhakî, Delâil

1

de ve

bn Asâkir, bn Abbâs’tan bildirir: Bedir savanda esir düen Abbâs fidye

olarak krk ûkiyye altn verdi. Esirler konusunda: "Ey Peygamber! Elinizdeki

esirlere de ki: Eer Allah kalplerinizde hayr olduunu bilirse, sizden

alnandan daha hayrlsn size verir ve sizi balar...*
6
âyeti nazil olduu

1 Ebû Nuaym (410).
1

Enfâl Sur. 70

* Metâlib'de (3993) geçtii üzere shâk b. Râhuyeh, bn Cerîr (11/284, 285), bn Ebî

Hattn (5/1737) ve Taberânî (8107).

4 Enfâl Sur. 70
5 bn shâk (sh. 287).

6
Enfâl Sur. 70
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zaman ise öyle dedi: "Yüce Allah bana iki ey verdi ki bunlan dünya ve

üzerindekilere deimem. Biri Bedir savanda esir dütüümde fidye olarak

krk ûkîyye verdim. Yüce Allah bunun karlnda bana krk köle hsan etti.

Bunun yannda Allah'n bize vaat ettii balamay da umuyorum." 1

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey Peygamber! Elinizdeki

esirlere de ki: Eer Allah kalplerinizde hayr olduunu bilirse, sizden

alnandan daha hayrlsn size verir ve sizi balar ...”
2
âyetini açklarken

öyle demitir Bedir savanda esir düen Abbâs ile arkadalan Hz.

Peygamberce (nUahu aMivtefem): "Getirdiine iman ettik ve ehadet ederiz ki sen

Allah'n Resulüsün" deyince bu âyet nazil oldu. Âyet, bu esirlerin kalplerinde

iman ve tasdike yönelik bir ey bulunmas halinde kendilerinden alnanlardan

daha hayrl olan eylerin verilip bunun telafi edileceini, bunun yannda daha

önce içinde bulunduklan irkten dolay onlarn balanacan ifade etmitir.

Bundan dolaydr ki Abbâs öyle derdi: "Bu âyetin bizim hakkmzda nazil

olmasn dünya ve üzerindekilerle deimem. Yüce Allah fidye olarak benden

alnandan yüz kat daha hayrlsn bana verdi. Bunun yannda beni balam
olmasn da umuyorum."

ibn Sa'd ve Ibn Asâkiriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey Peygamber!

Elinizdeki esirlere de ki: Eer Allah kalplerinizde hayr olduunu bilirse,

sizden alnandan daha hayrlsn size verir ve sizi balar..."3 âyetini

açklarken öyle demitin "Bedir savanda müriklerden esir düenler

hakknda nazil oldu. Bu esirler içinde Abbâs b. Abdilmuttalib, Nevfel b. el-

Hâris ve Akîl b. EbîTâlib gibi kiiler de vard.”4

1 bn Cerîr (11/285, 286), bn Ebî Hatim (5/1737). Tahricu’l-Keâfda. (2/38) geçtii

üzere Ibn Merdûye, Beyhakî (3/143) ve bn Asâkir (26/293).

1
Enfâl Sur. 70

J Enfâl Sur. 70
4 bn Sa'd (4/15) ve bn Asâkir (41/13).
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"Esirler sana hyanet etmek isterlerse, bilsinler ki esasen

daha önce de Allah'a hyanet etmilerdi, Allah bundan ötürü

onlar yenmen için sana imkan verdi. Allah Bilen'dir,

Hakim dir." (Enfâl Sur. 7i)

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Esirler sana

hyanet etmek isterlerse, bilsinler ki esasen daha önce de Allah'a hyanet

etmilerdi..."’ âyetini açklarken öyle demitir: “Esirlerin slam'a yönelik

sana söyledikleri ayet yalan ise bilesin ki zaten daha önce de inkar etmi ve

seninle savamlard. Ancak Yüce Allah bugün onlan senin eline düürdü."

üiû\j di yi j->u-j ij>Uj \p\ jjJJi Ol

L*
|
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"man edip de hicret edenler, Allah yolunda mallaryla,

canlaryla rihad edenler ve (muhacirleri) banndmp yardm
edenler var ya, ite onlarn bir ksm dier bir ksmnn

dosttandr. man edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar

hicret edinceye kadar size onlarn mirasndan hiçbir pay

yoktur. Eer onlar din hususunda sizden yardm isterlerse,

sizinle aralarnda sözleme bulunan bir kavim aleyhine

olmakszn (o mûslümanlara) yardm etmek üzerinize

borçtur. Allah yapacaklarnz hakkyla görmektedir."
(Enfâl Sur. 72)

bn Ebî Hâtim ve bn MerdûyeVin bildirdiine göre bn Abbâs: "man edip

de hicret edenler, Allah yolunda mallaryla, canlaryla cihad edenler ve

(muhacirleri) barndrp yardm edenler var ya, ite onlarn bir ksm dier

bir ksmnn dostlardr, iman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar

hicret edinceye kadar size onlarn mirasndan hiçbir pay yoktur. Eer onlar

1

Enfâl Sur. 71
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din hususunda sizden yardm isterlerse, sizinle aralarnda sözleme

bulunan bir kavim aleyhine olmakszn yardm etmek üzerinize borçtur..."'

âyetini açklarken öyle demitir: Resûlullah (saiiBiiahu uiey-t» meiM zamannda

müminler üç snft. Bir snf hicret etmi ve bu hicretini kavminin gözü

önünde açkça yapmt. Yurtlaryla, evleriyle ve mallanyla tamamen mümin

olan bir topluluun yanna gitmiti. Bir dier snf da âyette de belirtildii gibi

bu hicret edenleri barndran, onlara yardm eden, daveti inkar edip

yalanlayanlara kar klçlann çekenlerdir. Bu iki mümin grubu Yüce Allah

birbirlerine dost klmtr. Hicret eden bir mümin vefat ettii zaman din

kardeliinden dolay ona yardm eden kii (Ensâr) bu kardeine varis olurdu.

Ancak iman edip hicret etmeyen kii hicret etmedii için hicrette iken ölen

kendi yaknna mirasç olamazd. Yüce Allah hicret etmeyenleri hicret eden

müminlerin mirasndan mahrum brakt. Âyette bahsedilen dostluk ile velayet

de budur. Hicret etmeyenler din konusunda sava için hicret edenler ile

onlar banndranlardan yardm istedikleri zaman yardmda bulunurlar. Ancak

Peygamberimizle (saiiaiUm aleyhi meM aralannda anlama bulunan bir toplulua

kar yardm istemeleri halinde yardmda bulunmazlar. Daha sonra Yüce

Allah: "Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere

gelince, ite onlar da sizdendir. Allah'n kitabnca, kan akrabalar

birbirlerine (varis olmaya) daha lâyktrlar. üphesiz Allah hakkyla

iitendir, hakkyla bilendir
"2

âyetini indirerek iman edip hicret edenler ile

etmeyen akrabalar birbirine mirasç kld ve her akrabann mirastaki payn

belirledi .

3

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (rfMltu aleyhi »eseiM hicret

sonras Muhacirler ile Ensâr' birbirlerine karde klmt. Hamza b.

Abdilmuttalib’i Zeyd b. Hâlise ile, Ömer b. el-Hattâb’ Muâz b. Afrâ ile, Zübeyr

b. el-Avvâm' Abdullah b. Mes’ûd ile, Ebû Bekr es-Sddîk’i Talha b. Ubeydillah

ile, Abdurrahman b. Avf’ da Sa’d b. er-Rabî’ ile karde kld. Dier ashabna

da: "Kendinize karde seçin" buyurdu ve Ali b. Ebî Tâlib’i göstererek: "Benim

de kardeim budur" buyurdu. Enfâl Sûresi nazil olana kadar Müslümanlar bu

ekilde kaldlar. Yüce Allah, Hz. Peygamberin (saiyafu bM> veaiicm) Müslümanlar

arasnda kld bu kardelik akdini sk tuttu. Bu konuda: "man edip de

1

Enfâl Sur. 72
1
Enfâl Sur. 75

5 bn Ebî Hatim (5/1738-1740).
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hicret edenler, Allah yolunda mallaryla, canlaryla cihad edenler ve

(muhacirleri) barndrp yardm edenler var ya, ite onlarn bir ksm dier

bir ksmnn dostlardr. man edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar

hicret edinceye kadar size onlarn mirasndan hiçbir pay yoktur... nanp
hicret eden, Allah yolunda savaanlar ve muhacirleri barndrp onlara

yardm edenler, ite onlar gerçekten inanm olanlardr. Onlara mafiret ve

cömertçe verilmi rzklar vardr"’ âyetlerini indirdi.

Yüce Allah bu âyetlerle Hz. Peygamberim [saiiaiiahu aleyhi «mim Müslümanlar

arasnda kld bu kardelik akdine vurgu yapt ve hicret edenlere

Mekke'deki akrabalarn deil onlara yardm edenler ile Hz. Peygamber (saiyiabu

aleyhi vaaeiiem) tarafndan kardei klnanlar mirasç sayd. Miras konusunda

Müslümanlar bir süre bu akde göre davrandlar. Ancak daha sonra nazil olan:

MDaha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere

gelince, ite onlar da sizdendir. Allah'n kitabnca, kan akrabalar

birbirlerine (varis olmaya) daha lâyktrlar. üphesiz Allah hakkyla

iitendir, hakkyla bilendir
"

1

âyetiyle bu uygulama neshedildi. Bu âyetle din

kardeliinden doan varislik bitti, akrabalar birbirlerine varis olmaya

balad.

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "man edip

de hicret edenler, Allah yolunda mallaryla, canlaryla cihad edenler ve

(muhacirleri) barndrp yardm edenler var ya, ite onlarn bir ksm dier

bir ksmnn dostlardr. man edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar

hicret edinceye kadar size onlarn mirasndan hiçbir pay yoktur. Eer onlar

din hususunda sizden yardm isterlerse, sizinle aralarnda sözleme

bulunan bir kavim aleyhine olmakszn yardm etmek üzerinize borçtur..."3

âyetini açklarken öyle demitir: Yüce Allah akrabalardan ziyade Muhacirler

ile Ensâr' birbirlerine mirasç kld. Hicret edene kadar da dier mümin

akrabalan yaknlarnn mirasndan mahrum etti. Hicret etmeyen müminler

dumanlanna kar mühacir ile Ensâridan yardm istedikleri zaman onlara

yardm ederler. Ancak Müslümanlarla aralannda anlama bulunan bir

toplulua kar yardmda bulunmazlar. Müslümanlar arasnda miras

1

EnfâJ Sur. 72-74
1
Enfâl Sur. 75

1 Enfâl Sur. 72
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konusundaki bu uygulama: "... Allah'n kitabnca, kan akrabalar birbirlerine

(varis olmaya) daha lâyktrlar..."’ âyeti nazil olana kadar devam etti. Bu

âyet, miras konusundaki eski uygulamay kaldrd ve akrabalar birbirlerine

mirasç kld .

1

Ebû Ubeyd, Ebû Dâvud, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

bn Abbâs: "man edip de hicret edenler, Allah yolunda mallaryla,

canlaryla cihad edenler ve (muhacirleri) barndrp yardm edenler var ya,

ite onlarn bir ksm dier bir ksmnn dostlardr, iman edip de hicret

etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onlarn mirasndan

hiçbir pay yoktur..."3 âyetini açklarken öyle demitin Hicret eden mümin,

hicret etmeyen müminin velisi ve mirasçs olmazd. Ayn ekilde hicret

etmeyen mümin de hicret eden müminin velisi ve mirasçs olamazd. Bu

uygulama: "...Allah'n kitabnca, kan akrabalan birbirlerine (varis olmaya)

daha lâyktrlar..."1
âyetiyle neshedildi .

5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ikrime: "...man edip de hicret

etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onlarn mirasndan

hiçbir pay yoktur..."
6 buyruunu açklarken öyle demitir: Bu âyete göre

hicret eden mümin, hicret etmeyen mümine, hicret etmeyen mümin de

hicret eden mümine mirasç olamyordu. Ancak Mekke fethedilip de insanlar

akn akn slam'a girince Yüce Allah bu konuda: "...Allah'n kitabnca, kan

akrabalar birbirlerine (varis olmaya) daha lâyktrlar..."7
âyetini indirdi .

8

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Nehhâs, Nâsih’de ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "...man edip de

hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onlarn

mirasndan hiçbir pay yoktur..."9 buyruunu açklarken öyle demitin Bu

âyet hicrette olan müminleri birbirlerine mirasç klarken hicret etmeyen

' Enfâl Sur. 75
1

îbn Ebî Hâtim (5/1740).

* Enfâl Sur. 72

4 Enfâl Sur. 75
5 Ebû Ubeyd, Nâsih (sh. 321) ve bn Ebî Hâtim (5/1743).
6
Enfâl Sur. Tl

7 Enfâl Sur. 75
8 bn Ebî Hâtim (5/1739).

9 Enfâl Sur. 72
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müminleri hicret eden mümin akrabalarnn mirasndan mahrum brakt.

Ancak Ahzâb Sûresi'ndeki: "...Allah'n Kitabna göre, (miras konusunda)

birbirleri için (dier) mü'minlerden ve muhacirlerden daha

önceliklidirler ..."
1

âyet bu uygulamay neshetti. Bu âyetle Yüce Allah tüm

müminleri birbirlerine karde kld ve miras da akrabalara devretti .

2

Ahmed ve Müslim, Büreyde'den bildirir: Resûlullah isUu *h w*m) bir ordu

veya müfrezeye komutan tayin ettii zaman kendisine özellikle Yüce Allah'n

takvasn, beraberindeki müslümanlara da hayrla davranmasn öütlerdi.

Sonra öyle buyururdu: "Yüce Allah'n yolunda O'nun adyla savan ve

kafirlerle çarpn. Müriklerden dümanla karlatn zaman onlar üç eye

davet et. Birini kabul ettiklerinde artk onlar brak. Onlar slam'a davet et.

ayet kabul ederlerse onlarla savama. Sonra onlara, kendi ülkelerini brakp

Muhacirlerin yurduna göçmelerini teklif et ve bu durumda Muhacirlerin lehine

olan eyin onlarn da lehine, Muhacirlerin aleyhine olan eyin de onlarn

aleyhine olacam söyle. Eer hicreti kabul etmezlerse, bedevi müslümanlarn

hükmünde olacaklarn, müminlere uygulanan Yüce Allah'n hükümlerinin

onlarn da üzerine uygulanacam bildir. Müslümanlarla birlikte

savamadklar sürece ganimetten ve vergiden pay alamayacaklarn söyle.

ayet kabul etmezlerse onlardan cizye iste. Cizyeye raz olurlarsa anlan brak.

Ama cizyeye de kar çkarlarsa Yüce Allah'tan yardm dile ve onlarla sava. "J

Ahmed, Ebû Dâvud, Nesâî ve Hâkim'in Enes'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber {saiiaiiahu aleyhi vesellem): "Müriklerle mallarnzla, canlannzla ve

sözlerinizle cihad edin" buyurmutur.
4

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "...Eer onlar din

hususunda sizden yardm isterlerse, sizinle aralarnda sözleme bulunan

bir kavim aleyhine olmakszn yardm etmek üzerinize borçtur..."5 âyetini

açklarken öyle demitir: "Müslümanlann anlamal olduklar kavimlerle

1 Ahzâb Sur. 6

* Abdurrezzâk (1/262), bn Cerîr (1 1/292, 294) ve Nehhâs (sh. 474).

* Ahmed 38/77, 78 (22978, lafz kendi sinindir) ve Müslim (1731).

4 Ahmed 19/272, 20/26, 21/232 (12246, 12555, 13638), Ebû Dâvud (2504), Nesâî (3096,

3192) ve Hâkim (2/81, “sahih"). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2186).

s Enfâl Sur. 72
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savamalar yasakland. Vallahi Müslüman kardeinin kan senin için daha

kutsaldr ve senin üzerinde daha fazla hakk vardr."'

'nkâr edenler de birbirlerinin velileridir. Eer siz bunlarn
gereini yapmazsanz, yeryüzünde bir karklk ve büyük

bir bozulma olur." (Enfâl Sur. 73)

Ibn Cerîr, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh, Ebû Mâlik'den; bn Merdûye de Ebû

Mâlik vastasyla bn Abbâs’tan bildirir: Müslümanlardan biri: "Müriklerden

olan akrabalanmz kendimize mirasç yapacaz!" deyince: “nkâr edenler de

birbirlerinin velileridir. Eer siz bunlarn gereini yapmazsanz,

yeryüzünde bir karklk ve büyük bir bozulma olur"
1
âyeti nazil oldu .

3

bn Çerimin bildirdiine göre bn Abbâs: "nkâr edenler de birbirlerinin

velileridir..."
3

âyetini açklarken: "Mürik Araplann kendi aralannda olan

miras durumu hakknda nazil olmutur" demitir.
5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"nkâr edenler de birbirlerinin velileridir. Eer siz bunlarn gereini

yapmazsanz, yeryüzünde bir karklk ve büyük bir bozulma olur"
6
âyetini

açklarken öyle demitir: "nkar edenler miras konusunda birbirlerinin velisi,

mirasçsdrlar. Miras konusunda size emrettiim eylerin gereini

yapmazsanz yeryüzünde büyük bir karklk ve fesat çkar ."7

Ahmed, bn Ebî Hatim ve Hâkim’in Cerîr b. Abdillah’tan bildirdiine göre

Resûlullah (saiyiahj aleyhi vEseiiem} öyle buyurmutur:
"
Muhacirler (ile Ensâr)

dünyada da
,
âhirette de birbirlerinin velisidirler. Kurey'ten serbest braklanlar

' bn Ebî Hatim (5/1740).
1
Enfâl Sur. 73

1 bn Cerîr (11/296) ve bn Ebî Hatim (5/1741).

3
Enfâl Sur. 73

s bn Cerîr (11/296).
6
Enfâl Sur. 73

7 bn Cerîr (11/298) ve bn Ebî Hâtim (5/1741).



208
il Etfâl Sûresi M-

(tulakâ) ve Sdkîften (Tâiftet) azat edilenler de dünya ve âhirette birbirlerinin

velisidirler,

Hâkim ve bn Merdûye, Usâme’den bildirir. Hz. Peygamber Csaiisllahu aleyhi

vesElem): "Farkl dinlerden olanlar birbirine mirasç olamazlar. Bir Müslüman,

kafir birine mirasç olamad gibi bir kafir de Müslüman birine mirasç

olamaz" buyurdu ve: "nkâr edenler de birbirlerinin velileridir. Eer siz

bunlarn gereini yapmazsanz, yeryüzünde bir karklk ve büyük bir

bozulma olur
"2

âyetini okudu .
3

Abdurrezzâk, Musannefte Yahya b. Ebî Kesîr’den bildirdiine göre

Resûlullah (sallaiahu aleyhi veseilem) öyle buyurmutur:
"
Güvenilirlii ve ahlakn

beendiiniz biri gelip kznza talip olduu zaman kim olursa olsun kabul edin.

Böyle yapmazsanz yeryüzünde büyük birfitne ve fesat çkar.”*

C# ^^ J, Jj'

"Sonradan iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad

edenler de sîzdendir. Akrabalar ise, Allah'n kitabna göre

birbirlerine daha yakndrlar. üphe yok ki, Allah hereyi
bllr." (Enf&l Sur. 75)

bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh, bn Abbâs'tan bildirir. Resûlullah (sallallehu Beyhi

vesaiiam) vefat ettii zaman geride kalan Müslümanlar dört snft. Bunlardan biri

hicret eden mümin (Muhacir)'lerdi. Dieri Ensârid. Dieri hicret etmeyen

mümin bedevilerdi. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «seM bunlardan yardm istedii

zaman yardma koarlar, yardm istemedii zamanlarda da yurtlarnda kalma

izinleri olurdu. Onlar da Peygamberimizden (sallallahu Beyhi veseilem) yardm

istediklerinde Allah Resulünün de onlara yardm etmesi icab ediyordu. te:

"...Eer onlar din hususunda sizden yardm isterlerse, sizinle aralarnda

sözleme bulunan bir kavim aleyhine olmakszn yardm etmek üzerinize

’ Ahmed 31/547, 549 (19215, 19218) ve Hâkim (4/81, "sahih"). Elbânî, es-Silsiletu's-

Sahîha'da (1036) hadisin hasen olduunu söylemitir.
1
Enfâ] Sur. 73

5 Hâkim (2/240, "sahih"), Buhârî (6764) ve Müslim (1614).

4 Abdurrezzâk (10325).
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borçtur..."
1 buyruundan kast da budur. Dördüncü snfta olanlar da

Müslümanlara laykyla tâbi olanlardr.

bn Ebî Hâtim, Dahhâk'tan bu yorumun benzerini zikreder .

2

bn Sa'd, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye, Zübeyr b. el-Avvâm'dan

bildirir: Yüce Allah: "...Akrabalar ise, Allah'n kitabna göre birbirlerine daha

yakndrlar..."3 buyruunu özel olarak biz Kureyiiler ile Ensâr hakknda

indirdi. Biz Kureyiiler Medine'ye hicret ettiimizde yanmzda mal namna bir

ey yoktu. Medine'de Ensâr'n çok güzel kardeliiyle karlatk. Orada

birbirimize karde ve mirasç olduk. Ebû Bekr ile Hârice b. Zeyd, Ömer ile filan

kii, Osmân b. Affân ile Zurayk b. Sa'd ez-Zurakî oullarndan bir adam karde

oldu. Ben de Ka'b b. Mâlik ile karde oldum. Bu kardelik sonucunda onlar

bize mirasç oldu, biz onlara mirasç olduk. Uhud savanda bana: “Kardein

Ka'b b. Mâlik öldürüldü!" denilince yanna gelip onu tadm. Ancak

ölmediini ve ar bir ekilde yaralandn gördüm. Vallahi evladm, ayet o

günü ölseydi benden bakas ona mirasç olamazd. Daha sonra Yüce Allah

biz Kureyiiler ile Ensâria özel bir ekilde bu âyeti indirdi ve miras konusunda

akrabalk balarna geri döndük.

4

Ebû Ubeyd, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

Abdullah b. ez-Zübeyr, kad olan urayh'a öyle bir mektup yazd: “Önceleri

biri dier biriyle: “Ben ölürsem sen bana mirasç olacaksn, sen ölürsen de

ben sana mirasç olacam” eklinde bir anlama yapard. Ancak:

«...Akrabalar ise, Allah'n kitabna göre birbirlerine daha yakndrlar...»
3

âyeti nazil olunca bu uygulama brakld.6”

bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs'a: “bn Mes'ûd

akrabalar dnda azatllann kiiye mirasç olamayacaklann söylüyor ve:

“Yüce Allah'n Kitâb'nda akrabalar (mirasta) birbirlerine daha evladr” diyor”

denilince, bn Abbâs u karl verdi: “Heyhat ki heyhat! Ne kadar da uzak

düünmü! Oysa hicret etmeyenler deil, hicret edenler birbirlerine mirasç

olurlard. Sonrasnda da: "...Akrabalar ise, Allah'n kitabna göre birbirlerine

’ Enfâl Sur. 72
2 bn Ebî Hatim (5/1742).

3 Enfâl Sur. 75

4 bn Ebî Hatim (5/1742, laf12 kendisinindir) ve Hâkim (4/345, "sahih").

> Enfâl Sur. 75

* Ebû Ubeyd, Nâsih (sh. 323) ve bn Cem (11/344).
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daha yakndrlar..."
1

âyeti nazil oldu." Bu ekilde bn Abbâs azatllarn da

kiiye mirasç olacan düünmütür.

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Akrabalar ise,

Allah'n kitabna göre birbirlerine daha yakndrlar..."* buyruunu

açklarken öyle demitir: "Bu âyet daha öncesinde olan kardelik akdi, miras

konusunda sözleme ve hicretten dolay varis olma gibi uygulamalar

neshetmitir ve terekenin paylam akrabalara braklmtr. Bu bakmdan

baba erkek kardeten daha yakndr. Erkek karde ile kz karde de erkek

kardein olundan daha yakndr. Erkek kardein olu amcadan daha

yakndr. Amca, amcaolundan daha yakndr. Amcaolu da daydan daha

yakndr. Zeyd’in görüüne göre de day, hala ve teyzenin mirastan paylan

yoktur. Ömer b. el-Hattâb ise ölen kiinin varisi yoksa halaya terekenin üçte

birini verirdi. Ali ve bn Mes’ûd ise paylamdan arta kalan mal paylarna göre

koca ve kar dndaki akrabalar arasnda datrd .’’

4

bn Cerîr, Katâde'den bildirir: Hicret etmeyen (bedevi) mümin hicret eden

(mühacir) mümine mirasç olamazd. Daha sonra bu konuda: "...Akrabalar

ise, Allah’n kitabna göre birbirlerine daha yakndrlar..."* âyeti nazil oldu .

6

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: Müslümanlar Medine’ye gittikleri

zaman hicret edip etmemeye göre birbirlerine mirasç oldular. Daha sonra bu

konuda: "...Akrabalar ise, Allah’n kitabna göre birbirlerine daha

yakndrlar..."
7
âyeti nazil oldu ve bu uygulama kaldrld.

Tayâlisî, Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir:

Hicret sonras Resûiullah (sallaiiahu aleyhi vesellem} ashabn birbirleriyle karde kld. Bu

kardelie göre de birbirlerine mirasç oldular. "...Akrabalar ise, Allah’n

kitabna göre birbirlerine daha yakndrlar..."
8

âyeti nazil olunca bu

uygulamay braktlar ve miras akrabala göre paylamaya baladlar .

9

1

Enfâl Sur. 75

* bn Ebî Hatim (5/1743) ve Hâkim (4/344, "sahih").

3 Enfâl Sur. 75

3 bn Ebî Hatim (5/1743).

5 Enfâl Sr. 75
6
ibn Cerîr (11/301).

7
Enfâl Sur. 75

8
Enfâl Sur. 75

9 Tayâlisî (2198) ve Taberânî (11748).
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Ebu'-eyh’in bildirdiine göre ibn Abbâs: "Tevbe Sûresi, Mekke’nin

fethinden sonra nazil oldu” demitir.

ibn Merdûye’nin bildirdiine göre ibn Abbâs: "Tevbe Sûresi, Medine’de

nazil oldu" demitir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyn "Tevbe Sûresi,

Medine’de nazil oldu" demitir.

bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde: "Medine'de nazil olan

sûrelerden biri de Tevbe Sûresi'dir" demitir.

ibn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Ebî Dâvud,

Mesahifde, bnu'l-Enbârî, Mesâhifde, bnu'l-Münzir, Nehhâs, Nâsih’de, bn

Hibbân, Ebu’-eyh, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Delâil’de bn Abbâs’tan

bildirir: Osmân b. Affân’a: "Mesânî sûrelerden olan Enfâl Sûresi ile yüz âyetli

sûrelerden olan Tevbe Sûresi’ni birletirmeye, ancak aralannda Besmele’yi

yazmamanza ve ikisini de yedi uzun sûrenin arasna koymanza sebep nedir?

Neden böyle yaptnz?" diye sorduumda, Osmân öyle dedi: "Resûlullah’a

(saiia'iahu aleyhi veseiiem) baz zamanlarda birçok sûre birden nazil olurdu. Kendisine bir

ey nazil olduu zaman da vahiy katipliini yapanlardan bazlarn çanr ve:

"Bu âyetleri, u u konudan bahseden sûrenin içine koyun" buyururdu.

Kendisine âyet nazil olduunda da: "Bu âyeti
,
u u konudan bahseden

sûrenin içine koyun" buyururdu. Enfâl Sûresi, Medine’de ilk inen

sûrelerdendi. Tevbe Sûresi ise Kur’ân’da son olarak inen sûrelerdendi.

Konusu da Enfâl Sûresi’nin konusuna benziyordu. Bunun içindir ki ben Tevbe

Sûresi’ni Enfâl Sûresi’nden bir parça olarak düündüm. Resûlullah (jrHbUiIu siyb

«seiiemi de vefat ettiinde Tevbe Sûresi’nin Enfâl Sûresi’nden olup olmadn
açklamamt. Bunun için bu iki sûreyi birletirdim, ancak araya Besmele

yazmadm. Sonra onu yedi uzun sûre arasna koydum."'

’ bn Ebî eybe (14/120), Ahmed 1/459, 529 (399, 499), Ebû Dâvud (786, 787), Tirmizî

(3086, "hasen"), Nesâî, 5. el-Kübrâ (8007), bn Ebî Dâvud (sh. 31, 32), Nehhâs (sh. 477,
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bn Ebî eybe, Buhârî, Nesâî, bnu'd-Durays, bnu’l-Münzir, Nehhâs,

Nâsih’de, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Berâ'dan bildirin Kuriân'da son nazil

olan âyet: "Senden fetva isterler. De ki: "Allah, babas ve çocuu olmayan

kimsenin miras hakkndaki hükmü öyle açklyor...”' âyetidir. Bütün

olarak nazil olan son sûre de Tevbe Sûresi'dir .

2

Ebu’-eyh, Ebû Recâ’dan bildirir: Hasan(- Basrî)'ye Enfâl ile Tevbe

sûrelerinin tek bir sûre mi, yoksa ayr ayn sûreler mi olduunu sorduumda:

"Her biri ayr bir sûredir" dedi.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Ravk: "Enfâl Sûresi ile Tevbe Sûresi

tek bir sûredir" demitir.

Nehhâs, Ndstft'de Osman b. Affân'dan bildirir: "Resûlullah frliaiahu aiByhi vsaaiism)

zamannda Enfâl Sûresi ile Tevbe Sûresi "Karîneteyn" olarak

isimlendirilirlerdi. Bundan dolay bu iki sûreyi yedi uzun sûrenin arasna

koydum ."3

Dârakutnî, Efrâd'da As'as b. Selâme'den bildirir. Hz.Osmân'a: "Ey

müminlerin emiri! Neden Enfâl Sûresi ile Tevbe Sûresi arasnda Besmele yok"

dediimde u karl verdi: "Bir sûrenin âyetleri nazil olduu zaman bu

âyetler yazlrd. Besmele nazil olunca da bir dier sûreye geçilirdi. Fakat

Enfâl Sûresi'nin âyetleri nazil olmaya balaynca Tevbe Sûresi’nin âyetleri

bitene kadar Besmele nazil olmad. Ondandr ikisi arasnda Besmele

yazlmad."1

Taberânî, el-Evsafta Hz. Ali'den bildirdiine göre Resûlullah (nUMm aleyhi

vssailem): "Münafk olan biri; Hûd, Tevbe (Berâe), Yâsîn, Duhân ve Nebe

sûrelerine riayet edemez" buyurmutur.
5

478), bn Hibbân (43), Hâkim (2/221, 330, "so/tl") ve Beyhakî (7/152). Zayf hadistir

(Elbânî, DaJSünen Ebî Dâvud, 168, 169; Da^fSünen et-Tirmiâ, 599).

1

Nisa Sur. 176

* bn Ebî eybe (10/540), Buhârî (4364, 4605, 4654, 6744), Nesâî, S. el-Kübrû (11212),

Ibnu'd-Durays, Fedâilu'l-Kur'âtt (19, 20) ve Nehhâs (sh. 484, 485).

3 Nehhâs (sh. 478).

4 Dârakutnî,M (3/43).

5 Taberânî (7570). Uydurma hadistir.
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Ebu Ubeyd, Saîd b. Mansûr, Ebu'-eyh ve Beyhakî, uab'da Ebû Atiyye el-

Hemdânî'den bildirir: Ömer b. el-Hattâb: "Tevbe Sûresi'ni örenin ve

kadnlannza da Nur Sûresi'ni öretin" eklinde bir ferman yazd.*

bn Ebî eybe, Taberânî, M.el-Evsat'ta, Ebu'-eyh, Hâkim ve bn
Merdûye, Huzeyfe'den bildirir: "Tevbe Sûresi diye isimlendirdiiniz sûre

aslnda Azâb Sûresi'dir. Vallahi bu sûre dokunmadk tek bir kii bile

brakmamtr. u anda sizin bu sûreden okuduunuz âyetler, zamannda

bizim bu sûreden okuduklanmzn ancak dörtte biri kadardr."2

Ebû Ubeyd, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin bildirdiine

göre Huzeyfe: "Tevbe Sûresi diye isimlendirdiiniz sûre aslnda Azâb

Sûresi'dir" demitir. 3

Ebû Ubeyd, bnu’l-Münzir, Ebu’-eyh ve ibn Merdûye, Saîd b. Cübeyr*den

bildirin bn Abbâs'a: "Tevbe Sûresi" dediimde u karl verdi: "Tevbe mi?

Bilakis bu sûre"Fâdiha (ifa eden)" sûresidir. Sûrede o kadar çok "Ve

minhum (bazlan da...)" ifadesi kullanlyordu ki içimizden ismi sûrede

geçmeyecek kimsenin kalmayacan düünmeye baladk."4

Ebû Avâne, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan

bildirir: Hz.Ömerie Tevbe Sûresi zikredilince: "Tevbe mi? Aksine Azâp sûresi

demek daha uygundur. Zira insanlardan zikretmedii tek bir snf

kalmayncaya kadar inip durdu" dedi.

Ebu'-eyh'in krime'den bildirdiine göre Hz.Ömer öyle demitir:

"Tevbe Sûresi'nin inii o kadar sürdü ki içimizden zikretmedik tek bir kii dahi

brakmayacak diye düünmeye baladk. Bu yüzden bu sûreye "Fâdiha (ifa

eden)" sûresi de denilirdi."

Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Zeyd b. Eslem'den bildirir: Adamn biri

Abdullah b. Ömer'e Tevbe Sûresi'ni sorunca, bn Ömer: “Tevbe Sûresi de

hangisi oluyor?" dedi. Adam: “Berâe Sûresi" karln verince de ibn Ömer

1

Ebû Ubeyd. Fedâlul-Kur'ân <sh. 129. 130. 134. 135), Saîd b. Mansûr (Tejsîr. 1003) ve

Beyhakî (2437, 2452).
2 bn Ebî eybe (10/554), Taberânî (1330) ve Hâkim (2/330, 331, “sahih").

5 Ebû Ubeyd, Fedâilu'l-Kur’ân (sh. 130).

4 Ebû Ubeyd, Fedâilu'l-Kur'ân (sh. 130).
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öyle dedi: “nsanlara o kadar eyi yapan bu sûreden bakas mdr ki? Bu

süreyi kendi aramzda "Mukakie”1

olarak isimlendirirdik.”

Ebu'-eyh, Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr'den bildirir: "Berâe Sûresi “el-

Munakkira” olarak isimledirilirdi. Zira müriklerin kalplerinden ne var ne

yoksa ortaya çkarmtr.”

bnu’d-Durays ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Huzeyfe: “Sîzleru an asl

Tevbe Sûresi’nin sadece üçte birini okuyorsunuz” demitir.

bn Merdûye'nln bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Buna Tevbe Sûresi

diyorlar, ancak bu sûre Azâp sûresidir” demitir.

bnu'l-Münzir, Muhammed b. shâk'tan bildirir: “nsanlann içindekilerini

ortaya çkarp ifa ettii için Hz. Peygamber (salMahu sieyhi vesellem) zamannda Tevbe

Sûresi "el-Mube'sira” eklinde isimlendirilirdi.”

Saîd b. Mansûr, Hâkim ve Beyhakî, Sünen’de Ebû Zer'den bildirir: Bir Cuma

günü Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesdlem) hutbe verirken Mescid’e girdim ve Ubey

b. Ka’b’a yakn bir yere oturdum. Resûlullah (seiiallahu aieyH veseiiem) Berâe Sûresi’ni

okuyunca Ubey'ye: "Bu sûre ne zaman nazil oldu?” dedim. Ancak Ubey

benimle konumad. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesellem) namaz bitirince,

Ubey'ye: "Sana bir soru sordum, ancak sen surat yaptn ve benimle

konumadn” dedim. Ubey: “Kldn namazdan sana bo konumandan

baka bir ey kalmad” karln verdi. Hz. Peygamber’eMaiiahu aleyhi vesellem) gidip

bu durumu anlattmda: "Ubey doru söylemi" buyurdu .

2

ibn Ebî eybe, a'bî'den bildirir: Ebû Zer ile Zübeyr b. el-Avvâm bir Cuma

gününde Peygamberimizin (saiiaiiahu aleyhi vesellem) minber üzerinde bir âyet

okuduunu duydular. Bunun üzerine Zübeyr, Ömer’e: "Bu âyet ne zaman

nazil oldu?” diye sordu. Namazlarn bitirince de Ömer, Zübeyr’e: “Cuma’dan

bir ey elde edemedin” dedi. Zübeyr gidip bunu Hz. Peygambere (sallaiiahu aleyhi

vesellem) anlatnca: "Ömer doru söylemi" buyurdu .

3

’ Kiiyi irk ve nifaktan tamamen arndran anlamndadr.
1 Hâkim (1/229, 230, 2B7, "sahih") ve Beyhakî (3/219, 220).

3 bn Ebî eybe (2/125).
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Beyhakî, uabu'l-tman'da Câbir b. Abdillah’tan bildirir: Tevbe Sûresi nazil

olduunda Resûlullah (saiieUhu Biayhi vBseiem): "nsanlarla iyi geçinip onlan idare

etmek üzere gönderildim" buyurdu.’

Ebu'-eyh, bn Merdûyeh'ten bildirir: Ali b. EbîTâlib'e: “Tevbe Sûresi'ne

neden Besmele yazlmad?" diye sorduumda: “Çünkü Besmele demek

güven ve emân demektir. Oysa Tevbe Sûresi klçla inen bir sûredir" dedi.

j Jl Jl & & Ü\y.
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"Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlama yapm
olduunuz müriklere kesin bir uyandr: Yeryüzünde dört ay

daha dolan. unu bilin ki, siz Allah' âciz brakacak
deilsiniz. Allah ise, inkarclar perian edecektir. Hacc-
ekber gününde, Allah ve Resûlünden bütün insanlara bir

bildiridir: Allah ve Resûlü, Allah'a ortak koanlardan
uzaktr. Eer tövbe ederseniz, bu sizin için hayrldr. Ama

yüz çevirirseniz, unu iyi bilin ki, siz Allah' âciz

brakabilecek deilsiniz, nkârclara, elem dolu bir azab

1 Beyhakî (8475). Elbârû, es-Silsiletu'd-Da’îfe’de (695, 811) hadisin uydurma olduunu
söylemitir.
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müjdele! Yalnz, and Iama hükümlerinde size kar bir

eksiklik yapmayan ve aleyhinizde kimseye yardm etmeyen
müriklerle yaptnz andlamaya sonuna kadar riayet

edin. Allah saknanlar sever. Haram aylar çknca bu
Allah'a ortak koanlan artk bulduunuz yerde öldürün,

onlar yakalayp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup

onlar gözetleyin. Eer tövbe ederler, namaz klp zekât da
verirlerse, kendilerini serbest brakn. üphesiz Allah çok

balayladr, çok merhamet edicidir." (TevU Sur. 1.5)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve îbn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlama yapm
olduunuz müriklere kesin bir uyardr"’ âyetini açklarken öyle demitir:

Bu uyan kendileriyle anlama yaplm olan Huzaa, Müdlic ve dier

kabileleredir. Tebûk seferi sonras Resûlullah (saiiaiiah aieyii veseiiem) döndüünde o

yl hac yapmak istedi. Ancak:
"
Mürikler de çplak bir ekilde gelip Kabe'yi

tavaf ediyorlar. Bu durum da ortadan kalkmadan hac yapmak istemiyorum"

dedi. Bu âyetin nüzulünden sonra Allah Resulü, hac mevsiminde Ebû Bekr ile

Ali’yi herkesin ticaret yapt Zül-Mecâz çars ile ticaret yaptklar dier

yerlere gönderdi. Ebû Bekr ile Ali buralarda bulunan bütün kabileleri

dolatlar ve Resûlullah (seiiallahu ebyh vesellem) île anlamas bulunanlann haram aylar

olan dört ay boyunca güven içinde bu anlamalannn artlanna göre

dolaabileceklerini söylediler. Bu süre de Zilhicce aynn onundan balayp

Rabîulâhir aynn onuna kadar devam ediyordu. Bu süre sonunda da aradaki

anlamalar bitecekti. Ayn ekilde Müslüman olana veya ölene dek dier tüm

insanlarla savama izni verildi .

2

Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Müsned’in zevaidi olarak, Ebu’-eyh ve bn

Merdûye, Hz. Ali’den bildirir: Tevbe Sûresi’nin ilk on âyeti Hz. Peygamber’e

(sBiiaiiahu aleyhi vesellem) nazil olduunda bu âyetleri Mekke ahalisine okumak için Ebû

Bekr’e verdi. Daha sonra beni çard ve: "Ebû Bekr'e yeti! Ona yetitiin

yerde kendisinde bulunan, âyetlerin yazl olduu mektubu al ve onu Mekke

ahalisine sen oku" buyurdu. Ebû Bekr’e yetiip mektubu aldm, Ebû Bekr de

Hz. Peygamber’in MalBhu aleyhi vesellem) yanna döndü ve: “Yâ Resûlallah! Benim

1 Tevbe Sur. 1

2 bn Cerîr (11/309, 310) ve bn Ebî Hâtûn (6/1746).
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hakkmda bir ey mi nazil oldu?” diye sordu. Allah Resulü u karl verdi:

"Hayr! Ama Cebrail yanma geldi ve: «Mesaj ya sen ya da senden biri olan

biri yerine ulatrabilir» dedi."'

bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Enes’ten

bildirir. Hz. Peygamber (sdiailhu aleyhi «sdM Tevbe Sûresi'ni Mekke ahalisine

okumak üzere Ebû Bekrii göndermiti. Ancak sonradan onu geri çard ve:

"Bunu ancak benim Ehli beyt’imden biri ulatrp tebli edebilir" buyurdu.

Sonrasnda Ali'yi çard. Okumak üzere de sûreyi ona verdi.

1

bn Merdûye, Sa’d b. Ebî Vakkâs'tan bildirir Resûlullah (saiuiaho aleyhi «ailen)

Tevbe Sûresi’ni Mekke ahalisine okumak üzere Ebû Bekrii göndermiti.

Hemen peinden de Ali’yi gönderdi. Ali ona yetiince sûreyi ondan ald. Bu

durum Ebû Bekriin arna gidince, Hz. Peygamber [sBblahu eleyin «seiiemi ona: "Ey

Ebû Bekr! Bu görevi ya ben ya da benden olan biri ifa edip yerine getirebilir

"

buyurdu.

bn Ebî Hâtim, Sa’d b. Ebî Vakkâs’tan bildirir: “Resûlullah (saiiaiBhu eieyhi «seiM,

Hz. Ali'yi Mekke ahalisine dört eyi bildirmek üzere gönderdi. Bunlar da:

Bundan sonra Kabe çplak olarak tavaf edilmeyecek. Bu yldan sonra

Müslümanlar ile mürikler (hac mevsiminde) bir arada olmayacak. Resûlullah

(sHiiaiiahu aleyhi vessiiem) ile aralarnda anlama bulunanlar konusunda, süresi bitene

kadar anlamann artlarna bal kalnacak. Bundan sonrasnda Yüce Allah ile

Resûlü müriklerden beridir.” 3

Ahmed, Nesâî, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirir.

“Resûlullah (sBBiahu aleyhi »eseiiem) Tevbe Sûresi’ni Mekke ahalisine okumak üzere

Hz. Ali’yi gönderdii zaman ben de onunla beraberdim. Gitiimizde de

yaptmz ilan uydu: Cennete ancak mümin olanlar girecektir. Kâbe çplak

olarak tavaf edilmeyecek. Resûlullah (siiBiiahu aleyhi «Kelleni) ile aralannda anlama

bulunanlar konusunda, bu anlamann bitme süresi dört aydr. Bu dört ayn

1

Abdullah b. Ahmed 2/427 (1297). bn Kesir hadisi zayf bulmutur.

* bn Ebî eybe
(
12/84, 85 ), Ahmed 20/434, 21/420 (13214 , 14019

)
ve Tirmizî (3090,

"hasa”). snad hasendir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2467).

> bn Ebî Hâtim (6/1749)
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bitiminden sonra artk Yüce Allah ve Resûlü müriklerden beridir. Bu yldan

sonra da hiçbir mürik Kâbe’yi tavaf edemeyecektir."'

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Saîd b. el-Müseyyeb

vastasyla Ebû Hureyre'den bildirir: "Ebû Bekr, hac emin olduu zaman

Mekke ahalisine Tevbe Sûresi'nî okuyup içindekileri ilan etmemi söyledi.

Ancak Hz. Peygamber (satieiihu aleyhi vesdiem) sonradan peimizden Ali'yi gönderdi ve

sûreyi kendisinin okumasn emretti. Ebû Bekr de yine hac emiri olarak

kald."
2

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirin Hz. Peygamber (sailailahu sieyti meiium)Tevbe

Sûresi'nî Mekke ahalisine okuyup bildirmek üzere Ebû Bekrii gönderdi.

Sonradan bu görevi yapmak üzere onun peinden Ali'yi gönderdi. Ebû Bekr:

"Ey Ali! Herhalde Allah ve Resulü bana kzdlar" deyince, Ali: "Hayr! Ancak

Hz. Peygamber (sallalUm aleyhi resellem): "Bunu benim adma ancak benim Ehli

beyt'imden biri ulatrp tebli edebilir" buyurdu" karln verdi.

bn Merdûye, bn Ömer'den bildirir "Resûlullah (aiUWu afeyh venNan) hac emiri

olarak Ebû Bekr’i görevlendirdi. Sonra onun peinden Tevbe Sûresi'nî

okumak üzere Ali'yi gönderdi. Dier yl kendisi hacca gitti. Bir sonraki yl da

vefat etti. Allah Resûlü vefat edip Ebû Bekr halife olunca ilk yl hac emiri

olarak Ömer'i görevlendirdi. Bir sonraki yl da kendisi hacca gitti. Ebû Bekr

vefat edip Ömer halife olunca ilk yl Abdurrahman b. Avf' hac emiri olarak

görevlendirdi. Sonraki yllarda da vefat edene dek hacca bizzat kendisi katlp

emirlik yapt. Ömer vefat edip Osmân halife olunca ilk yl Abdurrahman b.

Avf' hac emiri olarak görevlendirdi. Dier yllarda ise öldürülene kadar hacca

bizzat kendisi emirlik yapt."

bn Hibbân ve bn Merdûye, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirir: Resûlullah

(MBiiahu aleyhi mallm) kendi adna Mekke ahalisine Tevbe Sûresi'ni okuyup

içindekileri ilan etmek üzere Ebû Bekrii gönderdi. Ancak daha sonra Ali’yi

çard ve: "Ey Ali! Benim adma bu görevi ancak sen ifa edebilirsin" buyurdu.

Sonra onu kendi devesi Adbâ'ya bindirip Ebû Bekriin peinden gönderdi. Ali,

Ebû Bekrie yetiip Tevbe Sûresi’ni ondan ald. Ebû Bekr kendisi hakknda bir

’ Ahmcd 13/356 (7977) ve Nesâî (2958), S.el-Kübrâ (3949, 11214). Sahih hadistir

(Elbânî, Sahîh Sünen en-Nesâit 2769).
2 Abdurre7.7âk (1/256) ve bn Ebî Hatim (6/1745).
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vahiy nazil oldu çekincesiyle Hz. Peygamberce (saiisiiahu aleyhi nuiim) geldi ve: "Yâ

Resûlallah! Benden yana bir ey mi oldu?" diye sordu. Resûlullah Miaiiahj aleyhi

«Kilem): "Hayrdan baka bir ey olmad. Sen ki benim kardeim ve maara

arkadamsn. Cennetteki havuzda da yanmda olacaksn. Ancak böylesi bir

teblii ya ben ya da benden olan biri yapabilir" karln verdi.’

Ibn Merdûye, Ebû Râfi'den bildirir: Resûlullah MeMu aleyhi «seiiem) hac

mevsiminde orada bulunan herkese okunmak üzere Tebve Sûresi’ni Ebû

Bekr ile gönderdi. Ancak Cebrâil gelip: “Böylesi bir görevi ancak sen veya

senden olan biri ifa edebiliri' deyince Allah Resulü, Ebû Bekriin peinden Ali'yi

gönderdi. Ali, Mekke ile Medine arasnda bir yerde Ebû Bekrie yetiti. Tevbe

Sûresi’ni ondan ald ve hac mevsiminde bulunan herkese onu okuyup bildirdi.

Buhârî, Müslim, bnu'l-Münzir, bn Merdûye ve Beyhakî, Delâil’de Ebû

Hureyre'den bildirir: “Söz konusu hac mevsiminde Ebû Bekr, Tebve Sûresi’ni

okuyup içindekileri ilan etmek üzere gönderdii kiiler arasnda ben de

vardm. Bize verilen emre göre Kurban gününde Minâ'da bunu okuyacak ve

bu yldan sonra müriklerin hac edemeyeceklerini, Kabe’nin de çplak olarak

artk tavaf edilemeyeceini bildirecektik. Ancak sonradan Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi naibm) bu i için Ali b. Ebî Tâlib'i gönderdi. Ali de bizimle birlikte Kurban

günü Mînâ'da bulunanlara Tevbe Sûresi'ni okudu ve bu yldan sonra

müriklerin hac edemeyeceklerini, Kabe’nin de çplak olarak artk tavaf

edilemeyeceini bildirdi."
2

Tirmizî, Ibn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Delâil’de bn

Abbâs'tan bildirir Resûlullah (saüeüahu aleyhi veseiiem», Ebû Bekrii hac emiri olarak

gönderdi ve Mekke ahalisine söz konusu sözleri bildirmesini istedi. Ancak

daha sonra peinden Ali'yi yollad ve o cümleleri kendisinin bildirmesini

söyledi. Ebû Bekr ile Ali bu ekilde gidip haclann yaptlar. Terik günlerinde

Ali kalkt ve oradakilere öyle seslendi: “Yüce Allah ve Resûlü müriklerden

beridir. Bu andan itibaren dört ay boyunca dilediiniz gibi gezin dolan.

Ancak bu yldan sonra hiçbir mürik hac edemeyecek ve hiç kimse Kâbe'yi

çplak olarak tavaf edemeyecektir. Cennete de ancak mümin olanlar

’ bn Hibbân (6644).

1 Buhârî (3177, 4655, 4658), Müslim (1347) ve Beyhakî (5/295, 296).
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girebilecektir." Bu ilan bu ekilde Ali yapyordu. Yorulduu zaman ise Ebû

Bekr kalkp ayn eyleri dile getiriyordu .

1

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, bnu'l-Münzir, Nehhâs,

Hâkim, ibn Merdûye ve Beyhakî, DelâiVde Zeyd b. Yusey’den bildirin Hz.

Ali'ye: "Hac mevsiminde Ebû Bekrile hangi eyleri bildirmek üzere

gönderildin?" diye sorduumuzda u karl verdi: "u dört eyi bildirmek

üzere gönderildim: Cennete ancak mümin olanlar girebilecek. Hiç kimse

Kâbe'yi çplak olarak tavaf edemeyecek. Bu yldan sonra Mescid-i Haram'da

mümin ile mürikler bir arada bulanmayacak. Kimin Resûlullah(aiiaiiahuaMi¥»Mi«m)

ile arasnda anlama varsa müddeti bitene kadar anlama artlanna bal
kalnacak. Anlamas olmayanlar için de tannan süre dört aydr.”1

shâk b. Râhuye, Dârimî, Nesâî, bn Huzeyme, bn Hibbân, Ebu’-eyh, bn
Merdûye ve Beyhakî, DelâiVde Câbiriden bildirir: "Resûlullah <saiiaiiahu deytH vtaBem)

hac emiri olarak Ebû Bekrii gönderdi. Daha sonra peinde Ali'yi Tevbe

Sûresi'yle gönderdi. Ali hacda vakfe yaplan yerlerde bu sûreyi sonuna kadar

okuyup herkese bildirdi."
3

Beyhakî, DelâiVâe Urve'den bildirin Resûlullah (sBiyatu aieyt« «seiM hicretin

dokuzuncu ylnda Ebû Bekrii hac emiri olarak gönderdi ve yannda açklamas

için haccn sünnetlerini de yazp verdi. Ali'ye de Tevbe Sûresi’nin baz

âyetlerini verdi ve Mekke'de, Mlnâ’da, Arafat'ta, Me'ar'ln tümünde: "Yüce

Allah’n zimmeti ile Resûlutlah'n (saMiahu aleyhi veseiierr) zimmeti bu yldan sonra

hacceden veya Kâbe'yi çplak olarak tavaf eden tüm müriklerin üzerinden

kalkmtr. Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veseiiem} ile aralannda anlamas olanlara dört

aylk süre tannmtr ve bu süre sonunda anlamalar geçersiz saylacaktr"

açklamasn yapmasn istedi. Bu emri üzerine de Ali söz konusu yerlerde

binei üzerinde dolaarak Tevbe Sûresi'nin ilk âyetlerini okudu. Ayn ekilde:

1

Tirmizî (3019, "hasen"), bn Ebî Hatim (6/1745), Hâkim (3/52, “sahih”) ve Beyhakî

(5/296, 297). Sahih hadistir (F.lbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 2468).
1 Saîd b Mansûr

(Tefsîr

,

1005), bn Ebî eybe (4. cilt, sh. 374), Ahmed 2/32 (594),

Tirmizî (871, 872, 3092. “sahih"), Nehhâs (sh. 488), Hâkim (3/52, 4/178, "sahih") ve

Beyhakî (5/297). Sahih hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 691, 2469).

3 Fethu'l-Bârtde (8/320) geçtii üzere shâk b. Râhuyeh, Dârimî (2/66, 67), Nesâî

(2993), bn Huzeyme (2974), bn Hibbân (6645) ve Beyhakî (5/297, 298). snad zayftr

(Elbânî, Da'îfSünen en-Nesat, 195).
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"Ey Adem oullan! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin; yiyin

için fakat israf etmeyin, çünkü Allah müsrifleri sevmez
"

1

âyetini de okudu .

3

Ebu'-eyh, Hz. Ali'den bildirir: Resûlullah (uiidiahu »leyhi «tefem) beni Tevbe

Sûresi'yle Yemen'e gönderdi. Kendisine: “Yâ Resûlallah! Henüz bu genç

yama ramen beni Yemen’e kad olarak m gönderiyorsun? Orada hüküm

vermem için bana soru soracaklar ancak nasl cevap vereceimi

bilemeyeceim” dediimde: "Bu i için ya sen gideceksin ya ben gitmek

zorunda kalacam" karln verdi. “ayet gidilmesi zorunlu ise ben

giderim” dediimde: "Yola çtk! Yüce Allah dilini salam klacak, kalbini de

doru olana yönlendirecektir
"

buyurdu. Sonra: "Git ve bu sûreyi oradaki

insanlara oku" buyurdu.
3

bnu’l-Münzir ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah ve

Resulünden, kendileriyle antlama yapm olduunuz müriklere kesin bir

uyardr"'1

âyetini açklarken öyle demitir: "Yüce Allah, Resûlullah Meitau tteyhi

reselimi) ile anlama yapm olanlara dört ay boyunca diledikleri gibi dolama

izni verdi. Resûlullah (sgiyofe deytu «senem) ile aralannda anlama olmayanlara da

Kurban bayram gününden balamak üzere Muharrem aynn bitimine kadar

yani elli günlük bir mühlet tand. Bu haram aylann bitiminden sonra da

anlamal olduu kiiler Müslüman olmad taktirde aralarna klc koymasn

Allah Resûlü’ne emretti. Zira bu sürenin bitiminden sonra artk aradaki

anlama ile konulan artlann hiçbir geçerliliinin olmayacan açkça

bildirdi.” "Yalnz, andlama hükümlerinde size kar bir eksiklik yapmayan

ve aleyhinizde kimseye yardm etmeyen müriklerle yaptnz

1

A'râf Sur. 31
1 Beyhakî (5/298).

3 Sabit olan vo bilinen Hz. Peygamber' in (saliallahu aleyhi vesellem) Hz. Ali'yi Tevbe

Sûresi'yle Mekke ahalisine ve hac için gidenlere gönderdiidir. Bunun dnda
aralannda hüküm vermesi için Yemen'e de göndermi, bu gidi konusunda Hz. Ali'nin

baz çekinceleri olmutur. Ancak Yemen'e gidiini zikreden rivayetler Tevbe Sûresi'yle

gittiine deinmezler. Ahmed 2/68, 92, 356, 451 (636, 666, 1145, 1342), bn Sa'd (2/337),

bn Mâce (3210), Nesâî, Hatâm Alî (32-35) ve F.bû Ya'lâ (401).

3 Tevbe Sur. 1
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andlamaya sonuna kadar riayet edin"
1

âyetini açklarken de: “Bunlardan

kast Mekke ahalisidir” demitir.

2

Nehhâs, Nâsih'de bn Abbâs’tan bildirir: Resûlullah Mieliahu aleyhi vesellem) baz

topluluklarla antlamalar yapmt. Yüce Allah bu âyetlerle Hz. Peygamber'e

(sBiailahu aleyhi veseiiem) antlama yapt kiilere dört ay boyunca süre tanmasn

emretti. Bu süre içinde de antlamas olanlar diledikleri gibi dolaabilecekler

ancak dört ay sonrasnda aradaki antlamann herhangi bir geçerlilii

kalmayacakt. Bunun yannda Resûlullah (saiBlehj aleyhi veseiiem) ile antlamas

olmayan topluluklar da vard. Bunlara da Zilhicce aynn onundan balamak

üzere Muharrem ay bitene kadar elli günlük bir süre tannd. “Haram aylar

çknca bu Allah'a ortak koçanlar artk bulduunuz yerde öldürün ..."3 âyeti

de bunu anlatmaktadr. Bu âyetten sonra da Resûlullah (sallalBhu aleyhi vesellem)

müriklerle herhangi bir antlama yapmamtr.

4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: ii ^ op£” 5

buyruunu açklarken: “Yüce Allah'n da belirttii gibi Resûlullah (saiiahahu aleyhi

veseHem) onlarla yapt antlamalardan beri olduunu ifade etmitir” dedi.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebl Hatim ve Nehhâs'n bildirdiine göre Zührî:

"Yeryüzünde dört ay daha dolan ..."
6 buyruunu açklarken: “evvâl

aynda nazil oldu. Buna göre söz konusu bu dört ay evval, Zilka’dc, Zilhicce

ve Muharrem aylardr” demitir.
7

iyi *'y. j&i i dyijj & y Sfcîj

yy op yy-

yli** iyyS yü>\ JJJ 413y^

'

Tevbe Sur. 4
2 bn Ebî Hatim (6/1746, 1751, 1752, 1757).

3 Tevbe Sur. 5
4 Nehhâs (sh. 486).

5 Tevbe Sur. 1

6 Tevbe Sur. 2
7 Abdurrezzâk (1/265), bn Cerîr (11/311), bn Ebî Hatim (6/1747) ve Nehhâs (sh. 487).
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"Hacc- ekber gününde, Allah ve Resûlünden bütün

insanlara bir bildiridir: Allah ve Resulü, Allah'a ortak

taanlardan uzaktr. Eer tövbe ederseniz, bu sizin için

hayrldr. Ama yüz çevirirseniz, unu iyi bilin ki, sîz Allah'

âciz brakabilecek deilsiniz. nkarclara, elem dolu bir

azab müjdele!" (TcvU Sur. 3)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: ii ^ 51^3”’ buyruunu:

“Yüce Allah ve Resûlünden bir bildiri, bir ilandr” eklinde açklamtr.*

bn Ebî Hâtim, Hakîm b. Humeyd’den bildirir: Ali b. Hüseyn bana: "Ali’nin

Allah'n Kitâb'nda bir ismi var ancak siz onu bilmiyorsunuz” dedi. "Nedir bu

isim?” diye sorduumda da u karl verdi: "Yüce Allah'n: " ii ,> 5Si

dJg^j
”3 buyruunu duymuyor musun? Vallahi buradaki Âzân ite Ali'dir.”

4

Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Hz. Ali'den bildirir:

Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi yesHiem) Hacc- ekber’in hangi gün olduunu sorduumda:

"Kurban (bayramnn birinci
)
günüdür" buyurdu .

5

ibn Ebî eybe, Tirmizî ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Hz. Ali: "Hacc-

ekber günü Kurban bayramnn birinci günüdür” demitir .

6

bn Merdûye 2ayf bir senedle Hz. Ali'den bildirir. "Dört eyi bizzat

Resûlullah'tanisaiiaiiahj aieyh> veseiiem) örendim. Birincisi orta namazn ikindi namaz

olduudur. kincisi Hacc- ekberiin Kurban bayramnn birinci günü

1 Tevbe Sur. 3

' bn Ebî Hâtim (6/1747).

5 Tevbe Sur. 3

4 bn Ebî Hâtim (6/1747). bn Kesîr, el Bidâye ve'n-Nihâye (11/94) der ki: Hz. Ali ve

özellikleri hakknda herhangi bir âyet nazil olmu deildir. "...Sen ancak bir uyarcsn.

Her kavim için de bir yol gösteren vardr." (Ra'd Sur. 7), "Onlar, seve seve yiyecei

yoksula, yetime ve esire yedirirler." (nân Sur. 8), "Hacca gelenlere su vermeyi.

Mescidi Haram onarmay, Allaha ve âhire! gününe inananla, Allah yolunda cihat

edenle bir mi tuttunuz..." (Tevbe Sur. 18) gibi âyetlerin Hz. Ali hakknda naz-il olduu
yönünde zikredilen hadis ve rivayetler doru deildir.

' Tirmizî (3088), bn Ebî Hâtim (6/1747) ve Tahricu Ahâdisi’l-Keâfda (2/52) geçtii

üzere bn Merdûye. Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2465).
6 bn Ebî eybe (4. cilt, sh. 439) ve Tirmizî (3089). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen

el-Tirmizî, 2466).
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olduudur. Üçüncüsü, secdenin ardndan tebih etme'nin
1 akam namaznn

farzndan sonra klnan iki rekatlk sünnet namaz olduudur. Dördüncüsü de

yldzlann batndan sonra tebih etme’nin
2
sabah namaznn farzndan önce

klnan iki rekat sünnet namaz olduudur."

Tirmîzî ve bn Merdûye, Amr b. el-Ahvas’tan bildirir: Resûlullah (saUaUshu eierh

«senem) ile birlikte Vedâ haccnda bulundum. Allah Resulü, Allah’a hamdu senâ

etti, uyan ve nasihatlerde bulundu. Sonrasnda: "En mukaddes gün

hangisidir? En mukaddes gün hangisidir? En mukaddes gün hangisidir ?" diye

sordu, insanlar. “Yâ Resûlallah! Hacc- ekber günüdür” karln verdiler.
3

Ebû Dâvud, Nesâî ve Hâkim'in Abdullah b. Kurt’tan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiBfa bM» vesefiem): "Allah katnda en deerli gün
,
Kurban (bayram)

günüdür. Daha sonra ise Karrgünü'dür*" buyurmutur.

5

bn Merdûye, bn Ebî Evfâ'dan bildirir: Hz. Peygamber (saM#hu aleyhi «seiiemi

Kurban bayramnn birinci gününde: "Bugün hacc- ekber günüdür" buyurdu.

Buhârî muallak olarak, Ebû Dâvud, bn Mâce, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn

Ebl Hâtim, Ebu’-eyh, bn Merdûye ve Ebû Nuaym, Hilye’de bn Ömer’den

bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vaeiiam) Veda haccn ifa ederken Kurban

bayramnn ilk günü cemreler arasnda durdu ve: "Bugün hangi gündür?"

diye sordu. Ashab: "Kurban (bayram) günü" dediklerinde, Allah Resûlü:

"Bugün Hacc- ekber günüdür" buyurdu .

6

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Merdûye, Ebû Hureyre’den

bildirir: Ebû Bekr, Kurban günü Minâ'da: "Bu yldan itibaren hiçbir mürik hac

yapamayacak ve çplak olarak tavaf edemeyecek" diye ilan edecek kiiler

arasnda beni de gönderdi. Hacc- ekber (Büyük hac) günü Kurban günüdür.

Hacc- ekber denmesinin sebebi de insanlann (umreye) Hacc- asar (Küçük

’ Kâf Sur. 40

'Tûr Sur. 49

3 Tirmizî (3087). Hasen hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen el-Tirmizî, 2464).

4 Yevmu'l-Karr: Zilhicce aynn onbirinci yani Kurban bayramnn ikinci günüdür.
5 Ebû Dâvud (1765), Nesâî, S. el-Kübrâ (4098) ve Hâkim (4/221). Sahih hadistir (Elbânî,

Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1552).

6
Buhârî (1742), Ebû Dâvud (1945), bn Mâce (3058), îbn Cerîr (11/333), bn Ebî Hâtim

(6/1748), Tahrîcu Ahâdisi'l-Keâfda (2/52) geçtii üzere bn Merdûye ve Ebû Nuaym

(8/274). Sahih hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 1714).
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hac) demeleridir. O yl Ebû Bekr’in yapt bu ilanla birlikte dier sene,

Resûlullah'n(saiiaiiahuaierhiyBseiier) katld Veda haccna hiçbir mürik katlmad. Bu

konuda Vüce Allah da: "Ey man edenler! Allah'a ortak koanlar ancak bir

pislikten ibarettir...”' âyetini indirdi.

1

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Hacc- ekber,

Kurban (bayramnn birinci) günüdür” demitir.
3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Muîre b.

u'be Kurban bayramnn birinci günü bir hutbe verdi ve: “Kurban bayram

günü Hacc- ekber günüdür” dedi .

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Cuheyfe: “Hacc- ekber, Kurban

(bayramnn birinci) günüdür” demitir.

5

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Saîd b. Mansûr: “Hacc- ekber, Kurban

(bayramnn birinci) günüdür” demitir .

6

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve Ebu'-eyh,

Abdullah b. Ebî Evfâ'dan bildirir: “Hacc- ekber Kurban (bayramnn birinci)

günüdür. Bu günde tra olunur, kurban kesilir ve daha önce haram olanlar

helal olur."7

Taberânî ve bn Merdûye'nin Semure’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saliallahu aleyhi tesellüm):
"
Hacc- ekber, Ebû Bekr'in emirliinde

gerçekletirilen haçtr" buyurmutur .

8

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Semure: "Hacc- ekber gününde..." 9

buyruunu açklarken öyle demitir: “Müslümanlar ile müriklerin üç günde,

Yahudi ile Hristiyanlann da dier üç günde hacc ifa ettikleri yldr. Bu ekilde

' Tevbe Sur. 28
1
Buhâri (3177), Müslim (1347), Ebû Dâvud (1946) ve Nesâî (2957).

i bn Ebî eybe (4. dit, sh. 440) ve bn Cerîr (11/328).

* Saîd b. Mansûr {Tefsir, 1009), bn Ebî eybe (4. dit, sh. 439) ve bn Cerîr (11/327).

5 bn Ebî eybe (4. cilt, sh. 440).
4 bn Ebî eybe (4. cilt, sh. 438, 439).
7 Abdurrezzâk (1/267), Saîd b. Mansûr (Tefsir

,

1007), bn Ebî eybe (4. cilt, sh. 440) ve

bn Cerîr (11/325-327).
8
Taberânî (6894).

9 Tevbe Sur. 3
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müslümanlann ile müriklerin ve Yahudi ile Hristiyanlann haca ayn alt güne

denk gelmitir.”

bn Ebî eybe, Ibn Avn’dan bildirin Muhammed b.Sîrin'e Hacc- ekber'i

sorduumda: “Resûlullah’n McMu aleyhi «»M hacc ile dier dinlerden

olanlannn hadannn ayn zamana denk geldii yldr” dedi .

1

Taberânî, Semure b. Cündüb’den bildirin Resûlullah(allalbhu aleyhi««M Mekke

fethedildii zaman öyle buyurdu: "Bu yl Hacc- ekber yldr. Bu ylda

müslümanlar ile müriklerin hac günleri pepee olan üç güne denk geldi.

Yahudi ile Hristiyanlarn hac günleri de pepee olan üç güne denk geldi. Bu

ekilde Müslümanlann, müriklerin, Yahudilerin ve Hristiyanlann hac

günleri pepee olan alt güne denk geldi. Gökler ve yerler yaratldndan beri

de bu ylda olduu gibi hepsi ayn zamana denk gelmedi. Kyamet kopana dek de

bir daha ayn zamana denk gelmez. "*

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî)'ye Hacc- ekber konusu sorulunca öyle dedi: "Sizin Hacc- ekberMe ne

iiniz var ki? O hac, Resûlullah'n {saMühu aleyh »esefem) tayin etmesiyle Ebû Bekriin

emirliinde ifa edilen bir haçt. O hac mevsiminde Müslümanlar ile

müriklerin haclan ayn günlere denk gelmiti. Bunun içindir ki Hacc- ekber

(büyük hac) olarak isimlendirildi. Ayn ekilde Yahudi ile Hristiyanlann hac

günlerine denk gelmiti.”’

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: "Hacc- ekber

Kurban bayramnn ikinci günüdür. O günde imamn hutbe verdiini görmez

misin?” demitir.

4

bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, Misver b. Mahreme'den bildirir: Arafe

gününde Resûlullah (salisilata aleyhi vesellüm): "Bugün Hacc- ekber günüdür" buyurdu .

5

1 bn Ebî eybe (4. dit, sh. 439).

3

Taberânî (7040). Heysemî, hAecmau'z-Zevâidde (7/29) der ki: "Ravileri sikadr ancak

metni münkerdir."

5 Abdurrezzâk (1/266) ve bn Ebî Hatim (6/1748).

4 bn Ebî Hatim (6/1748).

5 bn Ebî Hatim (6/1748)
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bn Sa’d, Ibn Ebî eybe, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: “Hacc- ekber günü Arafe günüdür"

demitir .

1

bn Cerîr, Ebu's-Sahbâ el-Bekrî'den bildirir: Ali b. Ebî Tâlib'e Hacc- ekber

gününün hangi gün olduunu sorduumda: "Arafe günüdür" dedi .

2

Ebû Ubeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs’tan

bildirin Arafe günü Hacc- ekber günüdür. Övünme günüdür. Zira Yüce Allah,

meleklerine kar yeryüzündeki insanlarla övünür ve: "Üst balan dank ve

tozlu bir ekilde nasl da huzuruma gelmiler. Beni görmedikleri halde nasl

da bana iman etmiler. zzetime andolsun ki ben de onlar balayacam"
buyurur.

3

bn Cerîr, Ma'kil b. Dâvud'dan bildirir: Arafe günü bnu’z-Zübeyrîin:

"Bugün Hacc- ekber günüdür" dediini iittim .

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre a’bî'ye: “Hacc- ekberîi anladk da

Hacc- asar (küçük hac) da ne oluyor?" diye sorulunca: "Ramazan aynda

yaplan umredir" karln verdi .

5

bn Ebî eybe, Ebû shâk'tan bildirir: Abdullah b. eddâd'a Hacc- ekberîi

sorduumda: "Hacc- ekber Kurban bayramnn birinci günüdür. Hacc- asar

ise umredir" karln verdi .

6

ibn Ebî eybe, Mücâhid’den bildirir: “Umre küçük hac (Hacc- asar)dr,

denilirdi."
7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hayve: "...Allah ve Resulü, Allah'a

ortak taanlardan uzaktr..."
1 buyruunu açklarken: “Allah Resûlü de

müriklerden beridir" demitir.

2

' bn 5a' d (2/381, 7/125), bn Ebî eybe (4. dit, sh. 439), bn Cerîr (11/322, 323) ve bn
Ebî Hâtim (6/1748).

1 bn Cerîr (11/321).

J bn Ebî Hâtim (6/1748).

4 bn Cerîr (11/323).

5 bn Ebî eybe (4. dit, sh. 128).

6 bn Ebî eybe (4. dit, sh. 222).

7 bn Ebî eybe (4. dit, sh. 222).



228 ü Tevbe (Berâe) Sûresi

Ebû Bekr Muhammed b. Kâsm el-Enbârî, el-Vakfu ve'l-btidâ'da ve bn

Asâkir, Târih*de bn Ebî Müleyke'den bildirir: Ömer zamannda bedevinin biri

geldi ve: "Allah'n Muhammed'e indirdii eyleri bana kim okur?” dedi.

Bunun üzerine adamn biri ona Tevbe Sûresi'ni okudu. Ancak bu âyeti: “Allah,

ortak koanlardan ve Resûlünden uzaktr” anlamna gelecek ekilde " ui\ ji

4J^35 ^SpLÜl lafzyla, Resûl ifadesini cerr ile okudu. Bunun üzerine

bedevi: “Allah kendi Resûlünden beri mi oldu? O halde Allah ondan beri ve

uzak ise ben de ondan beriyim” dedi. Bedevinin bu sözü Ömer'e ulanca

yanna çard. Ona: "Ey bedevi! Resûlullah’tan (saiiaiishu aieyti vasellem) beri olduunu

mu söylüyorsun?” diye sorunca, bedevi u karl verdi: "Ey müminlerin

emiri! Medine'ye geldiimde Kuriân konusunda herhangi bir bilgim yoktu.

Kuriân' bana okuyup okutacak birini sorduumda filan kii bana Tevbe

Sûresi'ni okudu. Ancak okurken: 'jSjiA)l & *> jî (=Allah, ortak

koanlardan ve Resûlünden uzaktr)” dedi. Bunun üzerine ben de: "Allah

kendi Resûlünden beri mi oldu? O halde Allah ondan beri ve uzak ise ben de

ondan beriyim” dedim.” Ömer: "Ey bedevi! Ama o bu ekilde deildir!”

deyince, bedevi: "Ya nasl ey müminlerin emiri?” diye sordu. Ömer: " »i i»l ül

(Allah ve Resulü, Allah'a ortak koanlardan uzaktr)" 3

eklindedir” deyince, bedevi: "Vallahi ben de Allah ve Resûlünün uzak

olduundan uzam” karln verdi. Sonrasnda Ömer b. el-Hattâb Arap dili

hakknda bilgisi olmayan kiilerin Kur'ân okutmamasn emretti ve Ebu’l-

Esved’e âyetleri harekelendirmesini söyledi.
4

bnu'l-Enbârî, Abbâd el-Mühellebî'den bildirir: Ebu’l-Esved ed-Düelî bir

adamn bu âyeti:
"
4^,33 3 5* i ol (Allah, ortak koanlardan ve

Resûlünden uzaktr)” lafzyla, Resûl ifadesini cerr ile okuduunu duyunca:

"Bu tür yanl okumalara engel olacak bir eyler yapmadan duracam

zannetmiyorum” dedi.

bn Ebî Hâtim, Muhammed b. Mis’ar’den bildirir: Süfyân b. Uyeyne’ye:

"Kötü bir eyin müjdesi olabilir mi?” diye sorulunca: "Yüce Allah'n:

1 Tevbe Sur. 3
1 bn Ebî Hâtim (6/1749).

* Tevbe Sur. 3

4 bn Asâkir (25/191, 192).
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"...nkarclara, elem dolu bir azab müjdele !"1 buyruunu iitmedin mi?”

karln verdi.
1

p-b I ji |*J*uU ^jJI MJ

4 *• k && J\^ rtilW» üiî

“Yalnz, andlama hükümlerinde size kar bir eksiklik

yapmayan ve aleyhinizde kimseye yardm etmeyen
müriklerle yaptnz andlamaya sonuna kadar riayet

edin. Allah saknanlar sever." (TcvU Sur. 4)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Yalnz, andlama

hükümlerinde size kar bir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde kimseye

yardm etmeyen müriklerle yaptnz andlamaya sonuna kadar riayet

edin ...'3 buyruunu açklarken: "Burada müriklerden kast Kureyl ilerdir"

demitir/

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Yalnz, andlama

hükümlerinde size kar bir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde kimseye

yardm etmeyen müriklerle yaptnz andlamaya sonuna kadar riayet

edin ..." 5 buyruunu açklarken öyle demitir: "Bunlar Hz. Peygamberin

(uiMahu ahyM «mM Hudeybiye'de kendileriyle anlama yapt Kurey

mürikleridir. Kurban bayramnn ilk gününden balamak üzere bu

anlamann süresinin bitmesine dört ay kalmt. Yüce Allah bu âyetle Hz.

Peygamberce (saflBlahu aietrhi meliem) süresi bitene kadar anlamaya riayet etmesini

emretti.
5

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre

Muhammed b. Abbâd b. Câfer: "Yalnz, andlama hükümlerinde size kar

bir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde kimseye yardm etmeyen müriklerle

’ Tevbe Sur. 3
1 bn Ebî Hatim (6/1749).

3 Tevbe Sur. 4

4 bn Ebî Hatim (6/1749).

5 Tevbe Sur. 4
6 bn Ebî Hatim (6/1750).
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yaptnz andlamaya sonuna kadar riayet edin ..."
1 buyruunu açklarken:

“Buradaki müriklerden kast, Bekr b. Kinâne kabilesinden Cezîme b. Âmir

oullandr" demitir .

2

bn Ebî Hatim ve Ibn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs: 'Andlama

hükümlerinde size kar bir eksiklik yapmayan ...'3 buyruunu açklarken

öyle demitir: “Mürikler Müslümanlarla yaptklar anlamay bozar ve

Müslümanlara düman olanlara yardmc olurlarsa artk onlarla arada

herhangi bir anlama olmaz. Ancak Resûlullah (saiiaiiahu *yh metan) ile aralannda

bulunan anlamaya riayet eder ve Müslümanlara düman olanlara herhangi

bir yardmda bulunmazlarsa bu âyetle kendileriyle yaplan anlamaya riayet

emredilmitir."4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: “Yalnz, andlama

hükümlerinde size kar bir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde kimseye

yardm etmeyen müriklerle yaptnz andlamaya sonuna kadar riayet

edin ...'5 buyruunu açklarken öyle demitir: “Müslümanlarn sadece

Müdlic oullan ile Huzaa kabilesiyle anlamalan kalmt. Bu âyetle de

müddeti bitene kadar anlamaya riayet emredildi."
6

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "Yalnz, andlama hükümlerinde

size kar bir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde kimseye yardm etmeyen

müriklerle yaptnz andlamaya sonuna kadar riayet edin. Allah

saknanlar sever
"7 buyruunu açklarken öyle demitin “Bunlar Kinâne

kabilesinden iki kabile olan, Ueyre gazvesi dönüünde kendileriyle anlama

yaplan Damra oullan ile Müdlic oullandr. Daha sonra bunlar anlamaya

bal kalp bozmam, Müslümanlara kar dümanlara yardmda

bulunmamlard. Onun içindir ki müddeti bitene kadar bunlarla yaplan

anlamaya riayet edilmelidir. Yüce Allah, haram kld eylerden saknp

1

Tevbe Sur. 4

’ bn Ebî Hatim (6/1750).

i Tevbe Sur. 4
4 bn Ebî I lâtim (6/1750).

s Tevbe Sur. 4
6 bn Ebî Hatim (6/1750).

7 Tevbe Sur, 4
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ahitlerine sadk kalanlar sever. Bu âyetlerden sonra da Resûlullah (afallat» aiert*

veseiiem) kimseyle anlama yapmamtr.”

rijiij i* jbW f^ 1 ^Vl ö^ 1 fy

slsrjlt \\j s>uJ îyûj i jsr^ îjliiij

f-rjj> âl
ûj ,4V '-£•*

“Haram aylar çknca bu Allah'a ortak koanlan artk

bulduunuz yerde öldürün, onlar yakalayp hapsedin ve

her gözetleme yerine oturup onlar gözetleyin. Eer tövbe

ederler, namaz klp zekât da verirlerse, kendilerini

serbest brakn, üphesiz Allah çok balayladr, çok

merhamet edicidir." Sur. 5)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Haram aylar çknca..."'

buyruunu açklarken öyle demitir: "Bunlar dört aydr. Zilhicce aynn

onundan balar Muharrem, Safer, Rabîulevvel aylan ile Rabîulahir ayndan on

günlük bir süreyi kapsar.”
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Haram aylar çknca ..."3

buyruunu açklarken öyle demitir: "Zilka'de'den on gün, Zilhicce ve

Muharrem aylan olmak üzere yetmi günlük bir süredir.”4

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "Haram aylar çknca ..." 5

buyruunu açklarken öyle demitir: Bunlar, "Yeryüzünde dört ay daha

dolan..." âyetinde zikredilen dört aydr.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "Haram aylar çknca bu Allah'a

ortak koanlar artk bulduunuz yerde öldürün, onlar yakalayp hapsedin

ve her gözetleme yerine oturup onlar gözetleyin ..."
6 buyruunu açklarken

’ Tevbe Sur. 5

* bn Ebî Hatim (6/1752).

3 Tevbe Sur. 5
4 bn Ebî Hatim (6/1752).

5 Tevbe Sur. 5
6 Tevbe Sur. 5
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öyle demitin “Resûlullah (uyiaiu sieyti netlim) ile Kureyliler arasnda bir anlama

vard ve bu anlamann süresi Kurban bayramnn birinci gününden balamak

üzere dört ay sonrasnda bitiyordu. Anlamas olmayan topluluklar için de

verilen süre Muharrem aynn bitimiydi. Yüce Allah bu süre bittii zaman

Allah’tan baka ilah olmadna Muhammed'in Allah'n Resulü olduuna

ehadet edene kadar Harem bölgesi içinde veya dnda veya Kâbe’nin

yannda müriklerle savamasn Hz. Peygamber'e (seiiaiiahu aleyhi veseiiem) emretti.”

bn Ebî Hatim, Dahhâk'tan bildirir: Yüce Allah'n Kitâb'nda zikredilen ve

Hz. Peygamber MaUaiu aiayhi maiM ile mürikler arasnda yaplan her türlü

sözleme ve her türlü anlamay: "...Allah'a ortak koanlar artk

bulduunuz yerde öldürün, onlar yakalayp hapsedin ve her gözetleme

yerine oturup onlar gözetleyin ...*
1

âyeti geçersiz klmtr.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Onlar yakalayp hapsedin

ve her gözetleme yerine oturup onlar gözetleyin ..."

3

buyruunu

açklarken: "Onlann hareket alanlarn daraltp sktrn ve baka kentlere

ticaret için gitmelerine izin vermeyin” demitir/

bn Ebî Hatim, Ebû mrân el-Cevnî'den bildirir: Nöbet bekleme (ribât)

Allah'n Kitâb'nda: "...Her gözetleme yerine oturup onlar gözetleyin ..." 5

buyruuyla ifade edilmitir.

6

Ebû Dâvud, Nâsih’de bn Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah önce: "Haram

aylar çknca bu Allah'a ortak koanlar artk bulduunuz yerde

öldürün..." 7 buyurmu, sonrasnda bu âyetin genel hükmünü: "...Eer tövbe

ederler, namaz klp zekât da verirlerse, kendilerini serbest brakn ..."
8

istisnasyla neshetmitir. Genel hükmü nesheden baka bir istisna da: “Eer

Allah'a ortak koanlardan biri senden snma talebinde bulunursa,

1 Tevbe Sur. 5
1 bn Ebî Hatim (6/1752).

3 Tevbe Sur. 5
4 bn Ebî Hatim (6/1753).

5 Tevbe Sur. 5
6 bn Ebî Hatim (6/1753).

1 Tevbe Sur. 5
8 Tevbe Sur. 5
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Allah'n kelâmn iitebilmesi için ona snma hakk tan ...”

1

buyruuyla

ifade edilmitir.

bn Mâce, Muhammed b. Nasr el-Mervezî, es-Salâfda, Bezzâr, Ebû Ya'lâ,

Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî, uabu'l-îman’öa Rabî' b. Enes vastasyla Enes b. Mâlik'ten bildirir:

Resûlullah (MBI«hu aleyhi vesBlem): "Her kim dünyadan Allah'a tam bir ihlas ile, O'na

hiçbir eyi ortak komadan ve sadece O’na kulluk ederek, namazlarm klm,
zekatm vermi bir ekilde ayrlrsa Allah ondan raz bir ekilde ayrlm olur"

buyurdu. te resullerin getirdii ve nefsi arzular ile sözlerin çoalp birbirine

karmasndan önce Rableri katndan tebli ettikleri din budur. Yüce Allah’n

Kitâb'ndaki: "...Eer tövbe ederler, namaz klp zekât da verirlerse,

kendilerini serbest brakn ...”
1 buyruu da bunu desteklemektedir. Bunlann

tövbeleri de putlan knp sadece Rablerine ibadet etmeleridir.3

Ebu'-eyh, Hasan(- Basrî)'den bildirir: "...Eer tövbe ederler, namaz

klp zekât da verirlerse, kendilerini serbest brakn ..."4 âyeti, kble

ahalisinin kanlann haram klmtr.

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "...Eer tövbe ederler, namaz

klp zekât da verirlerse, kendilerini serbest brakn ..."5 buyruunu

açklarken öyle demitir: “nsanlar üç ksmdr. Bir ksm zekat ödemek

zorunda olan Müslümanlardr. Dieri cizye vermesi gereken müriklerdir.

Üçüncüsü de malnn onda birini verdikten sonra güven içinde ticaret

yapmalarna izin verilen muhâriblerdir."

Hâkim, Mus'ab b. Abdirrahman’dan, o da babasndan bildirin Resûlullah

(sniMMu fcyi» naiiam) Mekke'yi fethettikten sonra Târf üzerine gitti. Tâifi yedi veya

sekiz gün boyunca kuatma altnda tuttu. Bir sabah veya akam hamlesi de

yaptktan sonra konaklad. Konakladnda tekbir getirdi ve öyle buyurdu:

1 Tevbe Sur. 6

* Tevbe Sur. 5

3 bn Mâce (70), Muhammed b. Nasr (1, 2), bn Kesîr, Tefsi/dc (4/58) geçtii üzere

Bezzâr, el-Metâlibu -Âliye'dc (3171) geçtii üzere Ebû Ya'lâ, bn Cerîr (11/344), bn Ebî

Hatim (6/1753, Hâkim (2/332, "sahih”) ve Beyhakî (6856). Zayf hadistir (Elbânî, Da
îf

Sünen bn Mâce, 12).

4 Tevbe Sur. 5

5 Tevbe Sur. 5



234 -ü Tevbe (Berâe) Sûresi &

"Ey insanlar! Ben sîzlerin öncüsüyum. Ehli beyt'ime iyi davranmanz

öütlüyorum. Bulumamz da Cennetteki havuzun banda olacaktr. Nefsim

elinde olana yemin olsun ki ya namaz klar, zekat verirler ya da benden veya

benim gibi olan birini üzerlerine gönderir, savaçlarnn boyunlarn vurup,

çoluk çocuklarn da esir alr." Bunu dinleyen Müslümanlar bu kiinin Ebû Bekr

veya Ömer olduunu düündüler; ancak Resûlullah MaJtfm aleyhi reaîUem) Ali'nin

elinin tuttu ve: "O kii de budur!" buyurdu .

1

bn Sa’d sahabelerden biri olan Abdurrahman b. Rabî’ ez-Zafarî'den

bildirin Resûlullah (uMlhu aleyhi meltem) Eca' kabilesinden bir adamdan zekat

alnmas için birini gönderdi. Ancak adam, Allah Resûlütallallahu aleyhi vesniiam)

tarafndan gelen adam bo bir ekilde geri çevirdi. Bunun üzerine Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi meiiem): "Adamn yanna git! ayet zekat vermezse boynunu vur!"

buyurdu.

iiij ^ 4)1 ç'yS ç+JJ J&- iyJti JjU^J.1
fjÂ Op

6 * a

41 jlp Ijp ijSji.iL] ö + bjdiu V
fjî

j+l viiîi

yüiil Ui
f
l>j| Jlp Jtj

4^: â ûj^
"Eer müriklerden biri senden eman dilerse, Allah'n

kelâmn iitebilmesi için ona eman ver. Sonra da onu

güven içinde olaca yere ulatr. Bu, onlarn bilmeyen bir

kavim olmalar sebebiyledir. Mescid-i Haram n yannda
kendileriyle antlama yaptklarnzn dnda müriklerin

Allah ve Resûlü yannda nasl bir ahdi olabilir? Onlar size

kar dürüst davrandktan müddetçe siz de onlara dürüst

davrann. Çünkü Allah saknanlan sever." (TcvU Sur. 6, 7)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Eer

müriklerden biri senden eman dilerse ..."
2 buyruunu açklarken öyle

demitin Müriklerden yanna gelip söylediklerini ve sana nazil olan vahiyleri

’ Hâkim (2/120, 121, “sahih').

1 Tevbe Sur. 6
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dinleyen kiiye emân verilir. Kii Allah’n kelamn dinlemek için yanna geldii

zaman geldii yere geri dönene kadar güven içindedir."’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Zeyd: "...Sonra da onu güven

içinde olaca yere ulatr ..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir: "Seni

dinlemeye gelen mürik, senin anlattklanna ikna olmad zaman geldii

yere güven içinde ulamasn sala, anlamndadr. Bu hüküm de neshedilmi

deildir." 3

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "Eer müriklerden biri senden

eman dilerse, Allah'n kelamn iitebilmesi için ona eman ver...”
4

buyruunu açklarken öyle demitir: "Yüce Allah, Hz. Peygamber'e (ssiiaiishu aleyhi

vesilem) böylesi bir eyi kendisinden isteyen kiilere bu hakk tanmasn

emretmitir. Söylenenleri kabul ederse eder, etmemesi halinde geldii gibi

yine güven içinde geri döner. Ayrca, Hz. Peygamber'e {«allalahu aleyhi veseiiem), bunun

için gelen kiilere yannda bulunduklan süre içinde masraflann karlama

emri de verilmitir."

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah'n kelâmn iitebilmesi

için ...’
4 buyruunu açklarken: "Allah’n kelamndan kast, Allah’n kitabdr"

demitir.

Ebu'-eyh, Süddî'den bildirir: Yüce Alah bir önceki âyetin genel

hükmünü: "Eer müriklerden biri senden eman dilerse, Allah'n kelâmn

iitebilmesi için ona eman ver. Sonra da onu güven içinde olaca yere

ulatr..."
6
istisnasyla neshetmitir. Burada Allah kelamndan kast, Allah’n

kitabdr. Güven içinde olaca yerden kast, kendi yurduna güvenli bir ekilde

ulatrmasdr.

Ebu’-eyh, Saîd b. Ebî Arûbe'den bildirir: Önceleri kii Hz. Peygamberdin

(safeiiBhu aleyhi »EseliBm) yanna gelip Allah’n kelam olan Kuriân’ dinlerdi. Dinledikten

sonra Müslüman olursa zaten bunun için gelmitir. Ancak dinledikten sonra

’ bn Ebî Hatim (6/1755).
1 Tevbe Sur. 6
3 tbn Ebî Hatim (6/1756).

* Tevbe Sur. 6

5 Tevbe Sur. 6

6 Tevbe Sur. 6
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inanmayp tasdik etmezse geldii yere güven içinde geri gönderilirdi. Ancak

bu hüküm de: “...Mürikler nasl sizinle topyekün savayorlarsa siz de

onlara kar topyekün savan..."’ âyetiyle neshedilmitir.

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Mescid-i

Haram'n yannda kendileriyle antlama yaptklarnzn dnda müriklerin

Allah ve Resûlü yannda nasl bir ahdi olabilir..."
3

âyetini açklarken: "Bu

müriklerden kast Kureylilerdir" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: “Mescid-i Haram'n yannda

kendileriyle antlama yaptklarnzn dnda müriklerin Allah ve Resûlü

yannda nasl bir ahdi olabilir..."3 âyetini açklarken: "Bu müriklerden kast

Kureylilerdir" demitir.

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, MükâtTden bildirir: Resûlullah (sdyahu ai^

yeseiiem) müriklerden bazlan ile antlama yapmt. Ayn ekilde Mescid-i

Haram’n yannda Damra b. Bekr oullan ile özel olarak da Kinâne oullan ile

bir antlama yapm ve bunun süresini dört ay olarak belirlemiti. te:

“Mescid-i Haram'n yannda kendileriyle antlama yaptklannzn dnda
müriklerin Allah ve Resûlü yannda nasl bir ahdi olabilir? Onlar size kar

dürüst davrandklar müddetçe siz de onlara dürüst davrann..."'’ âyetinde

zikredilenler bunlardr. Onlar bu antlamaya riayet ettikleri sürece Hz.

Peygamberin {sei#»huai8Yhive*dlem) antlamaya riayet etmesi emredilmitir. 5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Mescid-i Haram'n yannda

kendileriyle antlama yaptklannzn dnda müriklerin Allah ve Resûlü

yannda nasl bir ahdi olabilir ..."
6
âyetini açklarken: "Bu müriklerden kast

Cezîme b. Filan oullandr" demitir.7

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Katâde: "Mescid-i

Haram'n yannda kendileriyle antlama yaptklarnzn dnda müriklerin

' Tevbe Sur. 36
1 Tevbe Sur. 7

3 Tevbe Sur. 7
* Tevbe Sur. 7
s bn Ebî Hâtim (6/1756. 1657).
6 Tevbe Sur. 7
7 bn Ebî Hâtim (6/1756).
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Allah ve Resûlü yannda nasl bir ahdi olabilir? Onlar size kar dürüst

davrandklar müddetçe siz de onlara dürüst davrann ..."
1

âyetini

açklarken öyle demitir: "Mescid-i Haram'n yanndan kast, Hudeybiye'de

yaplan anlamadr. Ancak bu mürikler anlamaya bal kalmam Hz.

Peygamberin (uMu aleyhi veraiiem) müttefikleri olan Huzâa kabilesine kar

Kureyin müttefikleri olan Bekr oullarna yardm etmilerdir."
2

«i Yi Y 'J*. 'n^ bak
üji-i yjiîj

"Nasl olabilir ki, size üstün gelselerdi ne bir yaknlk, ne de
bir ahd gözetirlerdi. Kalpleriyle istemezlerken sizi

azlaryla honut etmeye urarlar; çoklan fasktrlar."

(Tevbe Sur. 8)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre
4

bn Abbâs: “üi Vs yj
"3 buyruunu açklarken: "lll ifadesi yaknlk, akrabalk

anlamndadr. Zimmet ise anlamadr” demitir.

4

Firyâbî, Ebû Ubeyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-

eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: "Âyetteki “îtj" ifadesinden kast, Yüce

Allah'tr" demitir.

5

Ibnu l-Munzr

ifadesinden kast, Yüce Allah'tr" demitir.

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde: ‘li

ifadesinden kast ittifaktr. Zimmet ise anlamadr" demitir .

6

1

Tevbe Sur. 7
8 bn Ebî Hâtim (6/1757).

, Tevbe Sur. 8

« bn Cerîr (11/355) ve bn Ebî Hatim (6/1758).
5 bn Cerîr (11/355) ve bn Ebî Hâtim (6/1758).
6 bn Ebî Hâtim (6/1758).
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Tastî'nin bildirdiine göre Nâfi' b. el-Ezrak, bn Abbâs'a: “ili % y}"
1

buyruu ne anlama geliyor?" diye sorunca, bn Abbâs: "li ifadesi yaknlk,

akrabalk anlamndadr. Zimmet ise anlamadr” demitir. Nâfi’: "Araplar

öylesi bir ifadeyi bilir mi ki?” diye sorunca ise bn Abbâs u karl vermitir:

"Evet, bilirler. âirin:

Zalime ertelienmeyp anmaa verilen dit ceza g’len bit ibi

Allah benimle onlarn arasndaki yaknln cezasn versin” dediini

iitmedin mi?”
J

bnu’l-Enbârî, el-Vakfu ve'l-btidâ'da Meymûn b. Mihrân’dan bildirin Nâfi’

b. el-Ezrak, bn Abbâs’a: "*ii y* j y"* buyruu ne anlama

geliyor?” diye sorunca, bn Abbâs u karl verdi: “li ifadesi yaknlk,

akrabalk anlamndadr. Bu konuda Hassân b. Sâbit öyle demitir:

Ömrume anaosundok ki Kurcy'e olan ya

Deve yavrusunun devekuu yavrusuna yaknl gibidir.
^

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Çoklar fasldrlar
" 5

buyruunu açklarken: "Yüce Allah insanlarn çounu bu ekilde yermitir”

dedi.

bjU ijilST U ,Li ijiii SUî iki oUU ijjiil

"Allah'n âyetlerini az bir karla deitiler de insanlan

O'nun yolundan alkoydular. Bunlann yapmakta olduklar

eyler gerçekten ne kötüdür!" (Tevte Sur. 9)

bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid:

"Allah’n âyetlerini az bir karla deitiler..."
1

âyetini açklarken: "Bu,

' Tevbe Sur. 8
1
el-tkân'de (2/98) geçtii üzere Tast.

3 Tevbe Sur. 10

* el-tkân’de (2/98) geçtii üzere Tastî.

5 Tevbe Sur. 8
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Muhammed'in (saiiBiahu aleyhi vesellem) müttefiklerini brakp da sadece kendi

müttefiklerine yemek veren Süfyân b. Harb'dir" demitir.
2

\ylj S*)LaJl

î

yfi «1)^

"Fakat tövbe eder, namaz klar ve zekât verirlerse, artk

onlar dinde kardelerinizdir. Biz, bilen bir kavme
âyetlerimizi böyle açklyoruz." (Tcvtc Sur. 1 1)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Fakat tövbe

eder, namaz klar ve zekât verirlerse, artk onlar dinde kardelerinizde..."3

âyetini açklarken öyle demitir: "ayet Lât ile Uzza'y brakp Allah'tan

baka ilah olmadna, Muhammed’in de Allah'n Resulü olduunu ehadet

ederlerse artk onlar sizin din kardelerinizde."4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildirir: "Fakat tövbe eder, namaz

klar ve zekât verirlerse, artk onlar dinde kardelerinizde..."5 âyeti namaz

ktlanlann kanlann haram klmtr. 6

yisö iiîl ijL-ü» &ti j ij&j js ijüd ojj

d\J S

"Eer antlamalanndan sonra yeminlerini bozup dininize

dil uzatrlarsa, küfrün elebalanyla savan. Çünkü onlar

yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki,

vazgeçerler." (TcvbeSur. 12)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid:
*

(4ÎC"' buyruunu: "Eer antlamalarn bozarlarsa" eklinde açklamtr.

' Tevbc Sur. 9
1 bn Ebî Hatim (6/1759).

*TevbeSur. 11

1 bn Ebî Hatim (6/1760).

s Tevbe Sur. 11

6 bn Cerîr (11/362).
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bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer

antlamalarndan sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatrlarsa, küfrün

elebalaryla savan ..."
2

âyetini açklarken öyle demitir: "Yüce Allah, Hz.

Peygamber'e (saiiaUehu aleyhi vese len), aranzdaki antlamay bozarlarsa onlan küfrün

önde gelenleri sayarak kendileriyle sava, buyurmutur." 3

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in

bildirdiine göre Katâde: “...Küfrün elebalaryla savan ..."4 buyruunu

açklarken öyle demitir: "Bu elebalar Ebû Süfyân b. Harb, Ümeyye b.

Halef, Utbe b. Rabîa, Ebû Cehl b. Hiâm ve Süheyl b. Amridr. Bunlar Allah’a

verdikleri sözden caydlar ve Resûlullah' (saiiaiiahu aleyhi vesilem) Mekke’den

çkarmann çabas içine girdiler."
5

bn Asâkir, Mâlik b. Enes'ten bu yorumun aynsn zikreder.

6

bn Asâkiriin bildirdiine göre Mücâhid: "...Küfrün elebalaryla

savan ..."7 buyruunu açklarken: "Bu kii Ebû Süfyân’dr" demitir.

8

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: “...Küfrün elebalaryla

savan ..."9 buyruunu açklarken: "Bunlar Kurey'in liderleridir" demitir.

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer:

"...Küfrün elebalaryla savan ..."
10
buyruunu açklarken: "Bunlardan biri

de Ebû Süfyân b. Harb'dir" demitir .

11

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “...Küfrün elebalaryla

savan ..."
11 buyruunu açklarken: "Bunlar slam dümanlandr" demitir.

’ Tevbe Sur. 12
1 Tevbe Sur. 12
3 bn Ebî Hâtim (6/1760, 1761).

9 Tevbe Sur. 12

5 Abdurrezzâk (1/268), bn Cerîr (11/364, 365) ve bn Ebî Hâtim (6/1761).

6 Muhtasar Târihu Dimek'de (12/51) geçtii üzere bn Asâkir, Târih (23/438).

7 Tevbe Sur. 12
8 Muhtasar Târihu Dimek"de (12/51) geçtii üzere bn Asâkir, Târih (23/438).

9 Tevbe Sur. 12
10
Tevbe Sur. 12

” bn Ebî Hatim (6/1761).
11 Tevbe Sur. 12
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bn Ebî eybe, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre Huzeyfe’nin yannda bu âyet zikredilince: "Bu âyetin muhataplaryla

henüz savalm deildir” dedi.’

bn Ebî eybe, Buhâri ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Zeyd b. Vehb:

"...Küfrün elebalaryla savan.. ."J buyruunu alklarken öyle demitir:

Huzeyfe'nin yanndayken bir ara: "Bu âyetin muhataplan olan kiilerden üç,

münafklardan da dört kii kalmtr” dedi. Bedevinin biri: "Siz Muhammed'in

(saylat* aleyhi «»Hem) ashab bilmediimiz eyler söylüyorsunuz. Ama mesela u
evlerimize girip de deerli eyalanmz çalanlara ne demeli?”” deyince,

Huzeyfe: "Bunlar fasklardr” karln verdi ve bir önceki konuya öyle

devam etti: "Evet, bunlardan hayatta sadece dört kii kalmtr. Biri de souk

suyu içecek olsa serinliini hissedemeyecek kadar yaldr.”3

bn Ebî Hâtim, Abdurrahman b. Cübeyr b. Nüfeyr’den bildirir: Hz.Ebû Bekr,

ordusunu am’a gönderirken onlara öyle seslendi: "Balannn orta yerini

tra eden bir toplulukla karlaacaksnz. Bu ekilde eytan düümü atanlar

klçlarnzla vurun. Vallahi böylesi kiilerden birini öldürmem, dierlerinden

yetmi kiiyi öldürmemden benim için daha sevimlidir. Zira Yüce Allah:

"...Küfrün elebalaryla savan ../4 buyurur.”5

Ebu’'eyh'in bildirdiine göre Hüzeyfe: oÇ S
”6 buyruunu: "Bunlar

anlamalanna sadk olmayan kimselerdir” eklinde açklamtr.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Amman o V
”7 buyruunu: "Bunlar anlamalanna sadk olmayan

kimselerdir” eklinde açklamtr.

8

bn Merdûye, Ali b. Ebî Tâlib'den bildirir: Vallahi: "Eer antlamalarndan

sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatrlarsa, küfrün elebalaryla

' bn Ebî eybe (15/22, 108) ve bn Ebî Hatim (6/1761).

’ Tevbe Sur. 12
J bn Ebî eybe (15/108) ve Buhâri (4658).

4 Tevbe Sur. 12
5 bn Ebî Hâtim (6/1761).
4 Tevbe Sur. 12
7 Tevbe Sur. 12
8 bn Cerîr (11/366) ve bn Eb Hâtim (6/1762).
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savan ..."
1

âyeti nazil oldu olal bahsedilen kiilerle henüz savalm
deildir.

bn Merdûye, Mus’ab b. Sa'd’dan bildirir: Sa’d, Hâricilerden bir adamla

karlanca adam ona: “Bu adam küfrün elebalanndan biridir!” dedi. Sa’d

da: “Yalan söyledin! Aksine ben küfrün elebalanyla savaanlardan biriydim”

karln verdi .

1

Jjt OjAîUi Sfî
«*

çzk oj ol iiu

* çi* ^

fî!* O* ^ ^JrLS

"Yeminlerini bozan. Peygamberi yurdundan çkarmaya
azmeden ve sava önce kendileri balatan bir toplulua
kar nasl savamazsnz? Yoksa korkuyor musunuz? Eer
inanyorsanz bilin ki asl korkmanz gereken Allah'tr

Onlarla savan ki, Allah sizin ellerinizle onlar

cezalandrsn, onlar rezil etsin. Sizi onlara galip klsn ve

mümin toplumun kalplerini ferahlatsn. Ve onlann
kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediinin tövbesini

kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir."

(Tevke Sur. 13-15)

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: "Yeminlerini

bozan, Peygamberi yurdundan çkarmaya azmeden ve sava önce

kendileri balatan bir toplulua kar nasl savamazsnz?"9
âyetini

açklarken öyle demitir Kureylilerin Hz. Peygamber'in (saHaiiak aleyhi «seiiem)

müttefikleri ile savamalar ve Hz. Peygamber’i (sgiiaiiahu aleyhi »eseiien) Mekke'den

çkarma çabalar dile getirilmektedir. Mekke’den çkarma çabalarnn Hz.

Peygamber’in (saiiaiiRhu aleyhi vesdiem) umreye geldii Hudeybiye anlamasnn yedinci

ylnda olduu söylenir. Kureyliler Hudeybiye anlamasna sadk kalmam ve

’ Tevbe Sur. 12
1 bn Kesîr, Tefsîr'de (4/59) geçtii üzere bn Merdûye.
} Tevbe Sur. 13
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içlerinde Hz. Peygamberdin (taMishu aUyhr «senemi Mekke’ye girmesi halinde onu

buradan çkaracaklar karann almlard. Âyette zikredilen onu yurdundan

çkarma çabalan budur. Ancak Huzâa kabilesi onlarn bu kararlann kabul

etmediler ve bu konuda onlara destek çkmadlar. Hz. Peygamber (satiaiishu aleyhi

vasllm) haccn ifa edip Mekke'den çktktan sonra da Kureyliler, Huzâallara:

"Onu Mekke’den çkarmamza engel oldunuz" dediler ve onlarla savatlar.

Bu sava sonucu onlardan birçok kiiyi öldürdüler.

bn Ebî eybe, bn Ebî Hatim, {bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, krime'den

bildirin “Onlarla savan ki, Allah sizin ellerinizle onlar cezalandrsn, onlar

rezil etsin. Sizi onlara galip klsn ve mümin toplumun kalplerini

ferahlatsn*' âyeti, Huzâa kabilesi hakknda nazil oldu. Âyette bahsedilen

müminler de Huzâa kabilesinden olan müminlerdir.

2

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Mümin toplumun kalplerini ferahlatsn"3 buyruunu açklarken:

"Bunlardan kast, Hz. Peygamberin (saiiaiiahu nteyhi «sbIM müttefiki olan Huzâa

kabilesidir" demitir.

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî: "...Mümin

toplumun kalplerini ferahlatsn
"3 buyruunu açklarken öyle demitir:

Bunlardan kast, Huzâallardr ve Bekr oullanndan yana kalplerinin

ferahlatlmas ifade edilmitir. Bir sonraki âyette: "Ve onlarn kalplerinden

öfkeyi gidersin..."
6 buyrulmutur ki buradaki öfke, Kureylilerîn de

yardmyla Bekr oullannn onlar öldürmesinden dolaydr .

7

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde: "Ve onlarn kalplerinden öfkeyi

gidersin ..."
8 buyruunu açklarken öyle demitir: "Bize bildirilene göre bu

âyet, Mekke'de Bekr oullann öldürmeye balayan Huzâa kabilesi hakknda

nazil olmutur."

’ Tevbe Sur. 14

* bn Ebî Hâtim (6/1763).

5 Tevbe Sur. 14

4 bn Ebî Hâtim (6/1763).

5 Tevbe Sur. 14
6 Tevbe Sû. 15

7 bn Ebî Hâtim (6/1763. 1764).

* Tevbe Sû. 15
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bn shâk ve Beyhakî, Delâil 'de Mervân b. el-Hakem ile Misver b.

Mahreme'den bildirir: Resûlullah'n (sBiuiahu aleyhi nu\\m) Kureylilerle yapt
Hudeybiye anlamasna göre isteyenler Allah Resulünün, isteyenler de

Kureylilerin himayesine girebilecekti. Huzâa kabilesi: “Biz Muhammed’in

(saiiaiiahu aleyhi vasaiiam) himayesine giriyoruz” derken, Bekr oullan da: “Biz

Kureylilerin himayesine giriyoruz” dediler. Anlamadan sonra onyedi veya

onsekiz ay boyunca Müslümanlarla mürikler arasnda herhangi bir çatma

yaanmad. Ancak daha sonra Kureylilerin himayesine giren Bekr oullan,

Mekke yaknlannda Vetîr denilen ve kendilerine ait olan bir su kayna

konusunda Resûlullah'n (saiieiiahu aleyhi veBaiiam) himayesine girmi olan Huzâa

kabilesine bir gece vakti saldrdlar. Kureyliler: “Bu gece vaktinde biz de

Bekr oullanna yardm edersek Muhammed'in haberi olmaz ve bizleri

kimseler görmez” dediler. Bu ekilde de Resûlullah'a (sdBlahu aleyhi veaellem) olan

nefretlerinden dolay Bekr oullanna kemiklerle ve silahlarla yardma

katldlar. Onlarla birlikte Huzâa kabilesine kar savatlar. Vetîr denilen su

kaynanda Bekr oullan ile Huzâallar arasnda böylesi bir çatmann

çkmas üzerine Amr b. Sâlim bineine binip Resûlullah'a (uiiaiiahu aleyhi nuiinn) gitti

ve durumdan haberdâr etmek istedi. Resûlullah'a (uiidahu aleyhi vetetien] geldiinde

de durumu u beyitlerle anlatt:

"Yâ Rab! Babalan ve babalanmzn anlamalan adna

Mubammed'den yardm istiyorum

Aramzda doup çocuklarmzdan oldun

Sonra Müslüman olduk ve seni hiç brakmadk

Allah seni doru yola iletsin destek veren bir yardmda bulunsun

Allah'n kullann da yardma çar

çlerinde esiz olan ResûluHah da var

Ki adaletsn olunduu 2aman öfkeden yÜ2Ü bembeyaz

Ve deniz köpüünü andran bir orduyla yardma gelir

Kureyliler sana verdikleri sözde durmadlar
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Yaptn o salam anlamay da bozduJar

Ve kimseyi yardma çaramayacam söylediler

Onlar ki kem aalk kem de sayca azlar

Kedâ da da beni gözetleyen birini koydular

Vetîrde bir gece vakti üzerimize saldrdlar

Kimimizin ayakta, kimimizin de yerde boyunu vurdular.

Bunu duyan Resûlullah (uUsiBhu oieyti mailem): "Sana yardm edilecek ey Amr b.

Salim!" buyurdu. Çok geçmedi ki gökten bir bulut göründü. Resûlullah (saiyiahu

aleyhi vbmIM: "te u bulut, Ka'b oullarnn zaferine ahit olacaktr" buyurdu.

Ardndan Resûlullah (laiiaiiahu aleyhi «»ailem) Müslümanlarn hazrlanmasn ve durumu

gizli tutmalarn söyledi. Çklarndan Kureylilerin haberinin olmamas ve

kendi yurtlarnda onlara baskn yapabilmesi için de Allah'a dualar etti.’

C* fa jaU- *JUI ab fa Uj J>j£ jt faS- fi

ofax Uj 5^ abj ^fa Sfj o/*

"Yoksa Allah, sizden, dhad edip Allah, peygamber ve

müminlerden bakasn kendilerine srda edinmeyenleri

ortaya çkarmadan braklacanz m sandnz? Allah

yaptklarnzdan haberdardr/' (Tevke Sur. i6)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ibn Zeyd: "Yoksa Allah, sizden, cihad

edip Allah, peygamber ve müminlerden bakasn kendilerine srda

edinmeyenleri ortaya çkarmadan braklacanz m sandnz..."
2
âyetini

açklarken: "Yüce Allah kimin ne olduunu ortaya çkarmadan onlan öylesine

brakmamtr" demitir.

3

’ bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 318) ve Beyhakî (5/6, 7).

1

Tevbe Sur. 16

1 bn Ebî Hatim (6/1764).



246
-33 Tevbe (Berâe) Sûresi E-

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildirir: Âyette

geçen ‘Velîce’ ifadesi, kiinin zahiri davranlarndan öte iç dünyasn,

samimiyetini ifade eder ."1

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde:
itJ3 JlJ

ifadesini: "hanet” eklinde açklamtr.

Â\ yiju LÜj * jjJÜû ^ j\l}\ J} j^JUpÎ cJa-i- kJjl

^ ^1 j p^j ^4 &
Ij*

i ol vilîj LS^i

"
Allah'a ortak koanlann, inkârlanna bizzat kendileri

ahitlik edip dururken, Allah'n mescitlerini imar etmeleri

düünülemez. Onlann bütün amelleri boa gitmitir. Onlar

atete ebedi kalacaklardr. Allah'n mescitlerini, ancak
Allah'a ve âhiret gününe inanan, namaz dosdoru klan,

zekât veren ve Allah'tan bakasndan korkmayan kimseler

imar eder. te doru yola ermilerden olmalan umulanlar

bunlardr." (Tevbe Sur. 17. s)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre

bn Abbâs: "Allah'a ortak koanlartn, inkârlarna bizzat kendileri ahitlik

edip dururken, Allah'n mescitlerini imar etmeleri düünülemez ..." 3 âyetini

açklarken öyle demitir: Yüce Allah bir sonraki âyette: "Allah'n

mescitlerini, ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namaz dosdoru

klan, zekât veren ve Allah'tan bakasndan korkmayan kimseler imar

eder. te doru yola ermilerden olmalar umulanlar bunlardr
"4 buyurarak

müriklerin böylesi bir imara kalkmayacaklann bildirmitir. Ayn ekilde

mescitleri ancak Allah' birletip indirdiklerine inanan, be vakit namazlarn

’ bn Ebî Hatim (6/1764).

'Tevbe Sur. 16

5 Tevbe Sur. 17
4 Tevbe Sur. 18
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klan ve sadece Allah’a kulluk edenlerin imar edeceini bildirmitir.

Devamnda "iüJ ^j*’” buyurarak hidayete erenlerin bunlar olduunu ifade

etmitir. Bu ifade de srâ Sûresi'nde Yüce Allah’n Hz. Peygambere (uMMu aleyhi

«allem): LîLlâ dlj d& jî (Rabbin seni Makam Mahmud'a

ulatrsn)"2 buyurmas gibidir. Makâm- Mahmud'dan kast da efaattir.

Kuriân'da geçen tüm ifadeleri kesinlii ve vaciplii ifade eder.*

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre klime bu âyeti: “
\3jLk, J U

«iti (=Allah'a ortak koanlarn Allah’n mescidini imar etmeleri

düünülemez)" lafzyla okumu ve: "Âyette tek bir mescid kastedilmektedir"

demitir.4

bnu’l-Münzir, Hammâd’dan bildirin Abdullah b. Kesîr'in bu âyeti:
“ U

4)1 (=Allah’a ortak koanlann Allah'n mescidini imar

etmeleri düünülemez)" lafzyla okuduunu iittim. Bir sonraki âyeti de:

"J)i j*JJ. (=Allah'n mescidini ancak... imar eder) lafzyla okudu. 5

X

Ahmed, Abd b. Humeyd, Dârimî, Tirmizî, bn Mâce, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, bn Huzeyme, bn Hibbân, Ebu'-eyh, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî, Sünen’de Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi rtseiiam) öyle buyurmutur: "Mescide devam ettiini gördüünüz içiinin

imanl biri olduuna ehadet edebilirsiniz. Zira Yüce Allah: «Allah'n

mescitlerini, ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namaz dosdoru

klan, zekât veren ve Allah'tan bakasndan korkmayan kimseler imar

eder. . .»
6
buyurur.

"7

' Tevbe Sur. 18
1 srâ Sur. 79
3 bn Cerîr (11/376, 377) ve bn Ebî Hâtim (6/1766).
4 bn Ebî Hâtim (6/1765).

5 bn Mücâhid, es-Seb'a (sh. 313).
6 Tevbe Sur. 18

7 Ahmed 18/194, 251 (11651, 11725), Abd b. Humeyd, Müntehab (921), Dârimî (1/278),

Tirmizî (2617, 3093, "kasen "), bn Mâce (802), bn Ebî Hâtûn (6/1766), bn Huzeyme

(1502), bn Hibbân (1721), Hâkim (1/212, 213, “sahih”), bn Kesir, Tejsîr'de (4/62) geçtii

üzere bn Merdûye ve Beyhakî (3/66). Zayf hadistir (Elbânî, Datf Sütten et-Tirmizî, 490,

601).
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bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Kii namaza yaplan çary (ezan)

duyarda bu çarya icabet edip mescide gitmezse onun namaz yok demektir

ve Allah ile Resulüne isyan etmitir. Zira Yüce Allah: “Allah'n mescitlerini,

ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namaz dosdoru klan, zekât

veren ve Allah'tan bakasndan korkmayan kimseler imar eder. te doru
yola ermilerden olmalar umulanlar bunlardr"

1

buyurmutur.

Beyhakî, uabu'l-îman'da Enes'den bildirdiine göre Resûlullah (taiMiahu aleyh

vEsaiiem) öyle buyurmutur "Yüce Allah öyle buyurur: «Yeryüzü ahalisine azap

vermeye niyetlenirim ancak evlerimi ihya edenleri, benim için birbirlerini

sevenleri, seher vakitleri benden mafiret dileyenleri gördüümde bundan

vazgeçerim.»
2

Abdurrezzâk ve Beyhakî’nin Kurey'ten bir adamdan bildirdiine göre

Resûlullah (safolbbu Bieyhi reseM öyle buyurmutun Yüce Allah öyle buyurur: En

sevdiim kullarm, birbirlerini benim için seven, mescidlerimi ihya eden ve

seher vakitlerinde benden mafiret dileyen kullarmdr. te yarattklarma azap

etmeyi düündüüm zaman bunlar aklma gelir ve bu azaptan vazgeçerim." 3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Bezzâr, Taberânî ve Beyhakî'nin

bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ, Selmân’a öyle bir mektup yazmtr:

"Kardeim! Mescid evin gibi olsun! Zira Resûlullah'n (uUMu sieyti «»Semi öyle

buyurduunu iittim:
"
Mescid takval olan her bir kiinin evidir. Yüce Allah da

mescidleri ev edinen kiilere bolluk ve rahatlk vereceini, Srat köprüsünü de

geçip Rabbin rzasna nail olacaklarm garanti etmitir. "4

Abdurrezzâk ve Beyhakî, Katâde'den bildirir "Denilirdi ki bir Müslüman,

ya ihya ettii bir mescitte, ya snd evinde ya da Rabbinin ihsan ettii

nzkn peinde olmak üzere ancak üç yerde görülür/' 5

’ Tevbe Sur. 18
1
Beyhakî (9051). Çok zayftr (Elbânî, Da'îfu'l-Câmi', 1751).

1 Abdurrezzâk (4740) ve Beyhakî (9052).

4 bn Ebî eybe (13/31 7), Bezzâr (2546, "hasen"), Taberânî (6143) ve Beyhakî (2950).

Sahih liayrihi (Elbânî, Sahîhu't-Terîb ve'l-Terhîb, 330).

5 Abdurrezzâk (19787) ve Beyhakî (10810).
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Ebû Bekr Abdurrahman b. Kâsm el-Ferec el-Kâsimî, Nushetu Ebî

Mushir'de bildirdiine göre Ebû drîs el-Havlânî: "Mecsitler deerli insanlann

meclisleridir" demitir.

Ahmed, Ebû Hureyre'den bildirir: Resûlullah (saliaDehu «l«yti «selim):
"
Mescitlerin

müdavimleri vardr ki onlarn mescit arkadalar meleklerdir. Gelmediklerinde

gözleri onlar arar, hastalandklarnda onlar ziyaret eder, ihtiyaç annda da

onlara yardm ederler

"

buyurdu. Yine öyle buyurdu: "Mescitte oturan kiinin

üç hasleti olur. Ya kendisinden istifade edecei bir arkada bulur. Ya hikmetli

bir söz iitir. Ya da beklenen rahmete nail olur."'

Taberânî'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (aiWWu aleyh ve**Hem):

"Yüce Allah'n yeryüzündek evlen mescitlerdir. Yüce Allah da bu yerlerde

kendisini ziyaret edenlere mutlaka ikramda bulunur” buyurmutur.

2

Abdurrezzâk, bn Cerir ve Beyhakî, uabu’l-îman'd a Amr b. Meymûn el-

Evdî'den bildirir: “Resûlullah’n (ssUaiiahu aieryh «selim) ashabnn bize bildirdiine

göre Yüce Allah'n yeryüzündeki evleri mescitlerdir. Yüce Allah da bu

yerlerde kendisini ziyaret edenlere mutlaka ikramda bulunur."

3

Bezzâr, Ebû Ya'Iâ, Taberânî, M.el-Evsat ve Beyhakî’nin Enes b. Mâlik'den

bildirdiine göre Resûlullah (sBlailahu aleyh. veselM: "Yüce Allah'n evlerini ihya

edenler, Allah'n yaknlandr" buyurmutur.
1
’

Beyhakî’nin Enes b. Mâlik’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiniiahu aleyh. »eseiM:

"Gökten bir bela indii zaman mescidi ihya edenlerden uzak olur"

buyurmutur .

5

Beyhakî, Abdullah b. Selâm'dan bildirir: Mescitlerin müdavimleri vardr ki

mescidin direkleri gibidirler. Bunlann meleklerden arkadalar vardr.

1 Ahmed 15/248, 249 (9424, 9425). Muhakkikleri: "isnad zayftr" demilerdir.
1 Taberânî (10324). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (2/22) der ki: "snadnda zayf biri

olan Abdullah b. Ebî Yakub el-Kirmârû vardr."
3 Abdurrezzâk (2/61), bn Cerîr (17/317) ve Beyhakî (2943, 2944).

4 Bezzâr (Kefu'l-Estir, 433), Ebû Ya'lâ (3406), Taberânî (2502) ve Beyhakî (3/66). Zayf

hadistir (Elbânî, Datfu’l-Cârni', 1883).

5 Beyhakî (2947). Zayf hadistir (Elbânî, Da'ifu'l-Câmi', 593).
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Mescitte olmadklar zaman melekler onlan ararlar, hasta olduklar zaman

onlar ziyaret ederler, ihtiyaçlar olduu zaman da onlara yardm ederler.”
1

Taberânî, M.el-Evsafta ve bn Adiy’in Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine

göre Resûlullah (nflsiiahu aleyhi verim):
"
Mescidi seven kiiyi Allah da sever

"

buyurmutur.

2

Taberânî, Haan b. Ali'den bildirir: Dedem Resûlullah'n (salBlshu aleyhi veseiltm)

öyle buyurduunu iittim:
"
Mescitlerin müdavimi olan kii, Allah için

kendisinden istifade edebilecei bir dost, faydasna olacak bir ilim, kendisini

hidayete ulatracak, kötülükten uzak uzaklatracak bir söz kazanr. Haya veya

hayetle günahlardan kaçnr. Nimete ve beklenen bir rahmete nail olur."
3

Taberânî sahih bir senedle Selmân'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(seiiBiiahu aleyhi «seiimn) öyle buyurmutur:
"
Kim evinde güzelce abdestini alr ve

Allah' ziyaret amacyla mescide giderse bilmelidir ki Yüce Allah kendisini

ziyarete gelenlere mutlaka ikramda bulunur."4

bn Ebî eybe ve Ahmed, Zühd’de Selmân'dan aynsn mevkuf onun sözü

olarak zikreder.

5

Beyhakî'nin Enes b. Mâlik'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saflaliehu aleyhi

»eseiiem): "Gecenin karanlklarnda mescitlere yürüyenleri kyamet gününde tam

olan bir nur ile müjdele!" buyurmutur.

6

bn Ebî eybe, Taberânî ve Beyhakî’nin Ebu’d-Derdâ’dan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (sbIIbIIbHu aleyhi ««eiiem): "Gece karanlklarnda mescide yürüyenlere

kyamet gününde Yüce Allah bir nur ihsan eder" buyurmutur .

7

’ Beyhakî (2953, 2954).
1
Taberânî (6383) ve b Adiy (4/147). Elbânî, es-Silsiletu ’d-Da'îfe'de (3060) hadisin zayf

olduunu söylemitir.

3 Taberânî (2750). Heysemî, Mecmuu z-Zevâid'de (2/23) der ki: "snadnda zayfl
konusunda icma bulunan Sa'd b. Tarif el-skâf vardr."

4 Taberânî (6139, 6145).

5 tbn Fhî eyhe 13/319 (16465) ve Ahmed (sh. 151).

6
Beyhakî (3/63), uab (2902) ve bn Mâce (781). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen tbn

Mflce, 633).

7 bn Ebî eybe (2/254), Taberânî, el-Evsat (4697, 6644), Beyhakî (2905) ve bn Hibbân

(2046).
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Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (niaiUu aleyhi

vBsalJem) öyle buyurmutun "Gecenin karanlklarnda mescitlere yürüyenleri

kyamet gününde nurdan minberlerle müjdele! Kyamet gününde insanlar

korkuya kaplrken bunlar korku yaamayacaklardr."'

Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (sddUhu aleyhi «bi:

"Sabah veya akam mescide gitme, Allah yolunda cihattandr" buyurmutur.

2

bn Ebîeybe'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu

aleyh v*!*n*n): "Sabah veya akam vakti mescide yürüyüp giden kiiye Yüce Allah

her sabah ve akam Cennete bir konak hazrlar" buyurmutur.

3

bn Ebî eybe, Abdurrahman b. Ma’kil'den bildirir "Aramzda mescidin,

kiiyi eytandan koruyan kalelerden biri olduunu konuurduk."4

Taberânî ve Beyhakî, bn Abbâs'tan bildirin "Mescitler Yüce Allah'n

yeryüzündeki evleridir. Yldzlarn yeryüzünde bulunanlara k vermesi gibi

mescitler de gökyüzünde bulunanlara (meleklere)k verir."5

Ahmed'in Abdullah b. Amridan bildirdiine göre Resûlullah (ssHafek aleyhi

nniBm): "Allah için bir mescit ina eden kiiye Yüce Allah Cennette ondan daha

geni bir eo ina eder
"
buyurmutur.

6

Ahmed ve Taberânî, Bir b. Hayyân’dan bildirir: Bir mescit ina ettiimiz

srada Vâsile b. el-Eska' yanmza geldi. Durup selam verdikten sonra öyle

dedi: Resûlullah'n (saiiaiahu aleyhi vesdkem): "çinde namaz klnmas için bir mescit ina

eden kiiye Yüce Allah Cennette ondan daha iyi olan bir ev ina eder"

buyurduunu iittim .
7

’ Taberânî (7633).

1 Taberânî (7739). Elbânî, es-SIsiletu ’d-Da’tfe’de (2(307) hadisin uydurma olduunu
söylemi lir.

3 îbn Ebî eybe (13/317), Buhar (662) ve Müslim (669).

4 bn Ebî eybe (13/318).

5 Taberânî (10608) ve Beyhak! (2948).

6 Ahmed 11/631 (7056). Muhakkikleri der ki; "Ondan daha geni" lafz olmadan sahih

bir hadistir, isnad zayftr. Kav Haccâc (ibn Ertaa) hatas ve tedlîs'i çok olan biridir."

7 Ahmed 25/386 (16005) ve Taberânî 22/88 (213) Müstted'in muhakkikleri der ki:

"Sahih hadistir. Ancak ravilerden Haan b. Yahya el-Huenî'nin zayfl ve Bir b.

Hayyân'n meçhul oluu dolaysyla isnad zayftr."
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ibn Ebî eybe, Ahmed ve Bezzârin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber CsHHiahu »fethi «seM: "Allah için, kayakuunun yumurtalar için yapt
yuva gibi olsa dahi bir mescit ina eden kiiye Yüce Allah Cennette bir ev ina

eder" buyurmutur .

1

Taberânî’nin el-Evsafta Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saiiaiiahu skyKi vtnitem): "Gösteri ve nam amac tamadan bir mescit ina eden kiiye

Yüce Allah Cennette bir ev ina eder" buyurmutur.*

Taberânî’nin M.el-Evsafta Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah

(raiBiBhu BM* «*ahm) öyle buyurmutur.
"
Helal bir mal ile içinde Allah'a ibadet

edilen bir mescit ina eden kiiye Yüce Allah Cennette inci ve yakuttan bir ev

ina eder."*

bn Ebî eybe’nin Ebû Zer’den bildirdiine göre Peygamberimiz (saitolahu aleyhi

«ailen): "Allah için, kayakuunun yuvas gibi olsa dahi bir mescit ina eden

kiiye Yüce Allah Cennette bir ev ina eder" buyurmutur .

4

bn Ebî eybe, Ömer b. el-Hattâb'dan bildirir Resûlullah'n(wiiiiMu aleyhi «anemi:

"çinde Allah'n ad anlan bir mescit ina eden kiiye Yüce Allah Cennette bir

ev ina eder

"

buyurduunu iittim .

5

bn Ebî eybe’nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaJlehu aleyhi «seM:

"Mescitler ina edin ancak onlar yüksek duvarl yapmayn" buyurmutur.

6

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre ibn Abbâs: “Mescit duvariann alçak,

dier evlerin duvariann ise yüksek bir ekilde ina etmemiz emredildi"

demitir .

1

1 bn Ebî eybe (1/310), Ahmed 4/54 (2157) ve Bezzâr, Kefu'l-Estâr (402). Müsned ' in

muhakkikleri der ki: "Sahih liahrihi hadistir. Ancak ravi Câbir el-Cu'fî'nin zayf oluu

dolaysyla isnad zayftr."
J Taberânî (6586, 7005).

J Taberânî (5059). Heysemî, Mecmuu 'zZrunid 'de (2/8) der ki: "snadnda zayf biri

olan Süleyman b Dâvud vardr."
4 bn Ebî eybe (1/309, 310) ve bn Hibbân (1610). Muhakkikleri: "snad sahihtir"

demilerdir.
5 bn Ebî eybe (1/310, 5/351), Ahmed 1/277 (126) ve bn Mâce (735, 2758). Müstled'm

muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
5 bn Ebî eybe (1/309).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ömer: "Duvarlar yüksek mescitlerde

namaz klmamamz emredildi" demitir.

2

bn Ebî eybe, Abdullah b. akîk'den bildirin "Eskiden mescitlerin

duvarlar alçakt. Ancak zamanla insanlar bu duvarian giderek yükseltmeye

baladlar."5

bn Ebî eybe, Enes b. Mâlik’den bildirin "Bir zaman gelecek insanlar

yaptklan mescitlerle birbirlerine kar övünecekler ancak bu mescitler çok az

ihya edilecektir."
4

bn Ebî eybe'nin Yezîd b. el-Asam’dan bildirdiine göre ResÛlullah {salMahu

Bayhi vhsbIIbui): "Benden mescitleri süslemem istenmedi " buyurmutur.
5

ibn Ebî eybe, bn Abbâs’tan bildirir: "Sizler de zaman gelecek Yahudi ve

Hristiyanlann kendi ibadet yerlerini süsledikleri gibi mescitlerinizi

süsleyeceksiniz ."6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ubey: “Mescitlerinizi ve mushaflarnz

süslemeye baladnzda mahvolmanz balam demektir" demitir.

7

Taberânî, Müsnedu'-âmiyyîn’de Ali b. EbîTâlib'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sallsUahu aleyhi naaiiam): "Mescide bir kandil asan kiiye, kandil yand
sürece yetmi bin melek hayr duada bulunur ve balanma dilerler"

buyurmutur.

8

Süleym er-Râzî, et-Terîb
1de Enes’ten bildirdiine göre ResÛlullah (sBiaiiahu

ileyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Mescide bir kandil asan kiiye, kandil o mescitte

k verdii sürece melekler ve Ar' tayanlar ona balanma dilerler."
9

' bn Ebî eyhe (1/309).

1 bn Ebî eybe (1/309).

5 bn Ebî eybe (1/309).

4 bn Ebî eybe (1/309).

5 Ebû Dâvud, Siinen (448).
6 bn Ebî evbe (1/309).

7 bn Ebî eybe (1/309).
s
Taberânî (1327) ve bn Arrâk, Temîhu'-erîa (2/115).

9 Zeylaî, Tahricu'I-Keâfda (2/59) geçtii üzere Süleym er-Râzî. Elbânî, es-Silsiletu’d-

Da’îfe’de (1168) hadisin uydurma olduunu söylemitir.
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Ebû Bekr e-âfîî, Rubâyyât’ta ve Taberânî, Ebû Kirsâfe'den bildirir: Hz.

Peygamberin (saiMlahj aleyti «saltam):
"
Mescitler ina edin ve içindeki çöplükleri

darya atn

"

buyurduunu iittim. Yine: "Mescitteki çöpü çkarmak,

Cennetteki hurilerin mehridir" buyurduunu iittim. Yine: "Allah için mescit

ina eden kiiye Yüce Allah Cennette bir ev ina eder" buyurdu. Ashab: “Yâ

Resûlaliah! Peki, u yol üzerinde ina edilen derme çatma mescitler?” diye

sorunca, Allah Resûlü:
"
Onlar ina eden kii için de Cennette bir ev ina

edilir" karln verdi.’

Ahmed, Enes’ten bildirir: Peygamberimizle (seilaiieh oleyhi «K«iem) birlikte Medine

yollanndan birinde kerpiçten yaplm bir kubbe gördük. Allah Resûlü: "Bu

kimin?" diye sorunca: “Filanca kiinin” dedim. Bunun üzerine: "Kyamet

gününde, mescit ina edenler dnda bir yapy ina eden her bir kiinin bu

yap bana yklacaktr" buyurdu. Daha sonra ayn yerden bir daha

geçtiimizde o kubbenin yerinde olmadn gördü. "O kubbeye ne oldu?"

diye sorunca: “Sahibi senin dediini iitince onu ykt” dedim. Bunun üzerine

Allah Resûlü:
"
Allah rahmetim ondan esirgemesin

"

buyurdu .

2

Ahmed, Zühd’öe ve Hakîm et-Tirmizî, Mâlik b. Dînar’dan bildirir: Yüce

Allah öyle buyurur: “Yeryüzü ahalisine azap göndermek isterim de oturup

Kur’ân okuyanlar, mescitleri ihya edenler ve Müslüman çocuklar görünce

öfkem diner.”3

* te&Ü ^ A^ ûj Sl 4ÛI J-ri J
f4-r*b ^ i/ ÎjaU-j j>î-Uj jliT

Jjjîüil ikJjîJ 41 XJ> rj»

“Siz haclara su vermeyi ve Mesdd-i Haram onarmay,
Allah'a ve âhiret gününe iman edip de Allah yolunda cihad

edenlerin iman ile bir mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar

1

Taberânî (2521). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'ife'de (1675) hadisin zayf olduunu

söylemitir.
2 Ahmed 21/26, 27 (13301).

* Ahmed (sh. 97, 321) ve Hakim et-Tirmizî (1/180).
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Allah katnda eit deillerdir. Allah zalimler topluluunu
hidayete erdirmez. nanan, hicret eden ve Allah yolunda

mallaryla, canlaryla cihat eden kimselere Allah katnda en

büyük dereceler vardr. te kurtulanlar onlardr."
(Tevbe Sur. 19, 20)

Müslim, Ebû Dâvud, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân,

Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Nu’mân b. Beîr'den bildirir: Bir Cuma

günü Resûlullah’n (sallallshu aleyh veseiiem) minberinin yannda ashâbdan bir grupla

oturuyordum. çlerinden biri: “Bir Müslüman olarak haclara su datma
iinden baka hiçbir amelimin olmamasna aldrmam" deyince, baka biri:

“Oysa ben Mescid-i Haram' imar iinden baka bir amelimin olmamasna

aldrmam" dedi. Bir bakas ise: “Aksine Allah yolunda cihad söylediiniz

eylerden daha iyidir" dedi. Ömer bunlan duyunca adamlan azarlad ve öyle

dedi: "Resûlullah’n (rafluiiahu aleyh- «»iem) minberinin yannda bu ekilde seslerinizi

yükseltmeyin! Cuma namazn kldktan sonra Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyh miiam)

yanna girer ve hakknda tarttnz bu konuyu ona soranm." Cuma namaz

sonras Ömer, Allah Resûlü’ne bunu sorunca: "Siz haclara su vermeyi ve

Mescid-i Haram' onarmay, Allah'a ve âhiret gününe iman edip de Allah

yolunda cihad edenlerin iman ile bir mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar Allah

katnda eit deillerdir. Allah zalimler topluluunu hidayete erdirmez"

1

âyeti nazil uldu.
!

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Siz

haclara su vermeyi ve Mescid-i Haram onarmay, Allah'a ve âhiret

gününe iman edip de Allah yolunda cihad edenlerin iman ile bir mi

tutuyorsunuz ..."3 âyetini açklarken öyle demitir: Müriklerin: "Allah'n

evini imar etmek, haclarn su ihtiyacn karlamak, Allah’a iman etmek ve

yolunda cihad etmekten daha iyidir" demelerini üzerine bu âyet inmitir.

Mürikler Mescid-i Haram'da bulunmakla övünür, burann ahalisi olmalar ve

onanmn kendileri yapmalar dolaysyla da büyüklük taslarlard. Yüce Allah

davete kar yüz çevirme ve içinde bulunduklar yerden dolay

1 Tevbe Sur. 19
1 Müslim (1879), Baavî (4/22), bn Cerîr (11/377, 378), bn Ebî Hâtim (6/1767), bn

Hibbân (4591), Taberânî, el-Evsat (423), Müsnedu'-âmiyyîtt (2867) ve bn Kesir, Tefsît'dc

(4/65) geçtii üzere ibn Merdûye.
J Tevbe Sur. 19
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büyüklenmeleri konusunda Mekke müriklerine: "Âyetlerim size okunurdu

da siz buna kar büyüklük taslayarak arkanz döner, geceleyin toplanp

hezeyanlar savururdunuz"' buyurmutur. Mekke mürikleri Mescid-i

Haram'da toplanr, saçma sapan eyler konuur ve Kuriân'dan uzak

dururlard. Yüce Allah, Allah'a iman ile Peygamberiyle (sM^ vatM birlikte

cihada çkmay müriklerin Kabe'yi imar etmeleri ve haclara su

datmalarndan daha üstün tutmutur. Her ne kadar Allah'n evini imar

etseler ve bakmn üstlenseler de irklerinin yannda bu yaptklanmn Allah

katnda hiçbir deeri yoktur. Yüce Allah bu konuda: "...Halbuki onlar Allah

katnda eit deillerdir. Allah zalimler topluluunu hidayete erdirmez
"2

buyurmutur. Kendilerini Allah’n evini imar edenler olarak görenleri

irklerinden dolay Yüce Allah zalim olarak nitelemi ve imar yönündeki bu

çabalannn kendilerine hiçbir faydas olmayacan belirtmitir.
3

bn Cerir, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Ibn Abbâs'tan bildirir: Abbâs,

Bedir savanda esir düünce: “ayet Müslüman olma, hicret etme ve cihada

çkma gibi konularda bizden öndeyseniz biz de Mescid i Haram't imar eder,

haclara su verir ve esir düenlerin fidyelerini öderdik” dedi. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Siz haclara su vermeyi ve Mescid-i Haram' onarmay, Allah'a

ve âhiret gününe iman edip de Allah yolunda cihad edenlerin iman ile bir

mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar Allah katnda eit deillerdir. Allah

zalimler topluluunu hidayete erdirmez
"4

âyetini indirdi ve bu yaptklann

mürik olarak yaptklar için bunlan kendilerinden kabul etmediini bildirdi.
5

bn Merdûyeh'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Siz haclara su vermeyi

ve Mescid-i Haram’ onarmay, Allah'a ve âhiret gününe iman edip de Allah

yolunda cihad edenlerin iman ile bir mi tutuyorsunuz..."
6

âyetini

açklarken: “Ali b. EbîTâlib ile Abbâs hakknda nazil oldu” demitir.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, a'bî’den bildirir: Hz. Ali, Abbâs ve eybe

haclara su datma ve Kâbe’nin hizmetlerini görme konusunda birbirlerine

Müminûr Sur. 66, 67

Tevbe Sur. 19

bn Ebî Hâtim (6/1767-1769).

Tevbe Sur. 19

Ibn Cerîr (11/373) ve bn Ebî Hâtim (6/1768).
6 Tevbe Sur. 19
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kar övününce Yüce Allah: "Siz haclara su vermeyi ve Mescid-1 Haram'

onarmay, Allah'a ve âhiret gününe iman edip de Allah yolunda cihad

edenlerin iman ile bir mi tutuyorsunuz..."

1

âyetini indirdi .

1

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Ebu'-eyh, a'bî'den bildirir: "Siz haclara su vermeyi ve Mescid-i Haram'

onarmay, Allah'a ve âhiret gününe iman edip de Allah yolunda cihad

edenlerin iman ile bir mi tutuyorsunuz..." 3 âyeti bu konuda birbirleriyle

tartan Abbâs ile Hz. Ali hakknda nazil oldu .

4

bn Merdûye, a'bî'den bildirir: Hz. Ali ile Abbâs arasnda bir çekime

vard. Abbâs, Ali'ye: "Ben Peygamberin amcasym, sen ise amcas olusun.

Haclara su verme ii ile Mescid-i Haram’n imar ii bende" deyince, Yüce

Allah: "Siz haclara su vermeyi ve Mescid-i Haram' onarmay, Allah'a ve

âhiret gününe iman edip de Allah yolunda cihad edenlerin iman ile bir mi

tutuyorsunuz..."5
âyetini indirdi.

Abdurrezzâk, Hasan(- Basrî)'den bildirir: “Bu âyet bu konuda çekien Ali,

Abbâs, Osmân ve eybe hakknda nazil oldu ."6

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Abdullah b. Ubeyde’den

bildirir: Hz. Ali, Abbâs’a: “Sen de Medine'ye hicret etsen daha iyi olmaz m?"

deyince, Abbâs: “Hicretten daha deerli bir eyi yapmyor muyum ki?

Haclara su datmyor muyum? Mescid-i Haram’n imar ve onanm iine

bakmyor muyum?” karln verdi. Bunun üzerine: “nanan, hicret eden ve

Allah yolunda mallaryla, canlaryla cihat eden kimselere Allah katnda en

büyük dereceler vardr. te kurtulanlar onlardr"7
âyeti nazil oldu. Bu

ekilde de Yüce Allah Medine’yi derece olarak Mekke'den üstün kld .

8

1

Tevt>e Sur. 19

1 bn Ebî Hâtim (6/1767).

} Tevbe Sur. 19

* Abdurrezzâk (1/269), bn Ebî eybe (12/81), bn Cerir (11/480) ve bn Ebî Hâtim

(6/1768).

5 Tevbe Sur. 19
8 Abdurrezzâk (1/269).

7 Tevbe Sur. 20
8 bn Ebî Hâtim (6/1769).
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Firyâbî, bn Sîrîn'den bildirir: Ali b. Ebî Tâlib, Mekke'ye geldi ve Abbâs'a:

“Hicret etsen, Resûlullah'a (»Ilallahu aleyhi veseliem) katlsan olmaz m?” dedi. Abbâs:

“Mescid-i Haram'n imar ve onarm iine bakyor, Kabe'nin hizmetlerini

görüyorum ya” karln verdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Siz haclara su

vermeyi ve Mescid-i Haram' onarmay, Allah'a ve âhiret gününe iman edip

de Allah yolunda cihad edenlerin iman ile bir mi tutuyorsunuz ..."
1

âyetini

indirdi. Bazlanna da: “Sizler Medine'ye hicret etseniz, Resûlullah'a (saiiBiiohu aiB>tr

vessiiem) katlsanz daha iyi olmaz m?” deyince, onlar da: "Kardelerimizin,

akrabalanmzn ve yoksullarmzn yannda kalmak istiyoruz” karln
verdiler. Bunun üzerine Yüce Allah: "De ki: Eer babalarnz, oullarnz,

kardeleriniz, eleriniz, hsm akrabanz kazandnz mallar, kesada

uramasndan korktuunuz ticaret, holandnz meskenler size

Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise,

artk Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fâsklar topluluunu

hidayete erdirmez"
2
âyetini indirdi.

bn Cerîr, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirir: Talha b. eybe, Abbâs

ve Ali b. Ebî Tâlib birbirlerine kar övündüler. Talha: “Kabe benden sorulur,

zira anahtar bendedir” dedi. Abbâs: "Haclara su datan benim ve bu iten

ben sorumluyum” dedi. Ali de: "Ne dediinizi anlamyorum. Ben ki herkesten

Önce kbleye namaz kldm ve cihada katlyorum” karln verdi. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Siz haclara su vermeyi ve Mescid-i Haram' onarmay,

Allah'a ve âhiret gününe iman edip de Allah yolunda cihad edenlerin iman

ile bir mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar Allah katnda eit deillerdir. Allah

zalimler topluluunu hidayete erdirmez. nanan, hicret eden ve Allah

yolunda mallaryla, canlaryla cihat eden kimselere Allah katnda en büyük

dereceler vardr. te kurtulanlar onlardr
"3 âyetlerini indirdi .

4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Dahhâk'tan bildirir: Bedir sava sonras

Müslümanlar esir düen Abbâs ile arkadalarn mürik olduklar için

ayplamaya balaynca, Abbâs: “Oysa vallahi biz Mescid-i Haram’ imar eder,

esir düenin fidyesini öder, Kabe'nin hizmetlerini görür ve haclara su

' Tevbe Sur. 19
1 Tevbe Sur. 24

3 Tevbe Sur. 19, 20
4 bn Cerîr (11/380),
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datrdk" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Siz haclara su vermeyi ve

Mescid-i Haram' onarmay, Allah'a ve âhiret gününe iman edip de Allah

yolunda cihad edenlerin iman ile bir mi tutuyorsunuz..."' âyetini indirdi .

2

Ebû Nuaym, Fadâilu's-Sahâbe’de ve bn Asâkir, Enes'ten bildirin Abbâs ile

Kabe’nin anahtarlann elinde bulunduran eybe oturup birbirlerine kar

övünmeye baladlar. Abbâs: "Ben senden üstünüm. Zira Resûlullah’n (ssUaiiahu

aleyhi vesellem) amcas ve babasnn da vasisiyim. Haclara su datma ii de benim

sorumluluumdadr” deyince, eybe: "Ben senden daha üstünüm zira Yüce

Allah'n evinin sorumlusu ve bekçisi benim. Bana bu ekilde güvendii gibi

sana da güvendi mi?” karln verdi. Ali yanlanna gelince durumu ona

anlattlar. Ali de: "Ben ikinizden de üstünüm! Zira ilk iman eden kii benim!

Hicret eden ve cihada çkan kii de benim" dedi. Sonrasnda üçü de Hz.

Peygamber'e («Adatn aleyhi ««im gittiler ve konuyu ona anlattlar. Ancak

kendilerine hemen bir cevap vermedi. Günler sonra bu konuda vahiy inince

onlan çard ve: "Siz haclara su vermeyi ve Mescid-i Haram’ onarmay,

Allah’a ve âhiret gününe iman edip de Allah yolunda cihad edenlerin iman

ile bir mi tutuyorsunuz ..." 3 âyeti ile birlikte sonraki dokuz âyeti de okudu .

4

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ebû Vecze es-Sa’dî bu âyeti: " Sul

fi^pj o eklinde okumutur.

5

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basri): "Siz haclara su vermeyi ve

Mescid-i Haram' onarmay, Allah'a ve âhiret gününe iman edip de Allah

yolunda cihad edenlerin iman ile bir mi tutuyorsunuz..."
6

âyetini

açklarken öyle demitir: "Bu âyetten sonra haclara su datma ile Kâbe’nin

hizmetlerini görme iini brakmak istediklerinde Allah Resûlü: "Bunlar

brakmayn, zira bunlarda sîzler için hayrlar vardr" buyurdu.

1 Tevbe Sur. 19

’hn Orîr (11/381).

J Tevbe Sur. 19

4 bn Asâkir (42/357).

5 bn Verdân da bu ekilde okumutur.
6 Tevbe Sur. 19
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bn Ebî eybe ve Ebu’-eyh, Abdullah b. es-Sâib'den bildirir: "Abbâs'n

datt sudan iç ki ondan içmek sünnettendir.” bn Ebî eybe'nin lafz ise:

"Ondan içmek hacc tamamlayan eylerdendir” eklindedir.

1

Buhârî, Hâkim ve Beyhakî, Sünen'de bn Abbâs’tan bildirir: Resûlullah

(sBiBlahu aleyhi meltem) su datanlann yanna geldi ve su istedi. Abbâs: "Ey Fadl!

Annenin yanna git ve Resûluliah’a (saiieiiahu aleyhi meta) içecek su getir” dedi.

Resûlullah (sallaliahu aleyhi mailem): "Bana bundan su ver

"

buyurunca, Abbâs: "Yi

Resûialiah! Bunun içine ellerini sokuyorlar” dedi. Ancak Resûlullah {saiiaiiahu aleyhi

«sillem) yine: "Bana bundan s ver" buyurdu ve ondan içti. Sonra Zemzem

kuyusunun yanna geldi. Bu kuyudan hem su datyorlar, hem de kuyuyu

temizliyorlard. Çalanlan görünce: "Çahn! Zira hayrl bir i yapyorsunuz.

Vallahi bakalar beni görüp de bu konuda sizinle izdiham yapmalarndan

çekinmeseydim kuyuya iner ve ipi urama koyardm" buyurdu ve boynunu

gösterdi.

Ahmed, Ebû Mahzûre'den bildirir: "Resûlullah (sallallahu aleyhi melta) ezan okuma

iini bize ve azatllarmza verdi. Haclara su datma iini Hâim oullanna,

Kâbe'nin hizmetini görme iini de Abduddâr oullanna verdi.”

2

bn Sa'd, Hz. Ali’den bildirir: Abbâs’a: "Resûlullah'a (sallallahu aleyhi vGseiiem;

Kâbe’nin hizmetlerini görme iini bize vermesini söyle” dediimde, Abbâs,

Allah Resulünden bunu istedi. Ancak Resûlullah (saiiaiiahu aleyh, veseiiem): "Size ondan

daha hayrl olan bir eyi, haclara su datma iini vereyim. Zira siz bitersiniz

de onun size hayrlar bitmez" buyurdu .
5

bn Sa’d, Buhârî, Müslim ve Ezrakî, bn Ömer’den bildirir: "Abbâs Minâ’da

kalnmas gereken günlerde haclara su datma ii için Mekke’de kalmaya

izin isteyince, Allah Resûlü(saiailahu aleyhi vessllem) ona izin verdi ."4

ibn Sa’d, Mücâhid’den bildirir: Resûlullah (sallallahu aleyhi meta) devesi üzerinde

Kâbe'yi tavaf etti. Hacer-i Esved'e ulatnda da elindeki asasyla onL

selamlyordu. Sonra su datlan yere gelip su istedi. Abbâs: "Yâ Resûialiah

Sana kimselerin dokunmad sudan getirelim” deyince, Allah Resulü:

1 bn Ebî eybe (4. cilt, sh. 170).

2 Ahmed 45/225 (27253). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

J bn Sa'd (4/25).

4 bn Sa'd (4/25), Buhârî (1634), Müslim (1315) ve Ezrakî (2/58).
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"Hayr, bana bundan verin" buyurdu. Orada su içtikten sonra Zemzem

kuyusuna geldi. "Kuyudan bana bir kova su çekin " buyurdu. Bir kova su

çkanlnca azna su alp çalkalad ve yine kovaya boaltt. Sonra: "Kovay geri

kuyuya dökün

"

buyurdu. Sonrasnda:
"Çaln ! Zira hayrl bir i

yapyorsunuz. Vallahi bakalar beni görüp de bu konuda sizinle izdiham

yapmalarndan çekinmeseydim sizinle birlikte su çekerdim " buyurdu .

1

bn Sa'd, Câfer b. Temmâm’dan bildirir: Adamn biri bn Abbâs’a geldi ve:

“Neden kuru üzüm suyundan yaptnz erbeti datyorsunuz? Bu konuda

sünnet olan m yapyorsunuz, yoksa size süt ve bal datmaktan daha kolay

m geliyor?” diye sordu. bn Abbâs u karl verdi: “Resûlullah (salifliiahu Binyhi

nraiiem) su datan Abbâs'n yanna geldi ve: "Bana içecek ver" buyurdu. bn

Abbâs kâselerde ra getirtti. Resûlullah MMu abyt»maM kâselerden birini alp

içti ve: "yi yapmsnz, öyle devam edin " buyurdu. Hakknda Resûlullah'n

(nUUu aisyhi nseUor):
"
yi yapmsnz, öyle devam edin" dedii bir içecek benim

için süt ve bal datmaktan daha iyidir."
2

bn Sa'd, Mücâhid'den bildirir: “Abbâs ailesinin datt içeceklerden için.

Zira onlardan içmek sünnettendir.”3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Atâ: "Siz haclara su

vermeyi..."
4 buyruunu açklarken: “Bundan kast, Zemzem suyudur”

demitir.

5

Abdurezzâk, Musannefte, Ezrakî, Târihu Mekke’de ve Beyhakî, Delâil ’de

ZührTden bildirir: Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi meltem) dedesi Abdulmuttalib’in ilk

defa zikredilii Fil Olay'nda olmutur. Kureyliler, Fil ordusundan kaçp

Harem'den çkarken Abdulmuttalib henüz genç bir çocuktu. “Vallahi Allah'n

haram bölgesinden çkp izzeti bakasnda arayacak deilim!” diyerek

Kâbe'nin yannda oturdu. Dier Kureyliler ise onu brakp gidince

Abdulmuttalib:

“Allahim! Kii kendi mallarn koruyabilir

' bn Sa'd (4/25).

’ bn Sa'd (4/25, 26). snadnda zayf biri olan Mendel b. Alî vardr.
3 bn Sa'd (4/26).

4 Tevbe Sur. 19
5 bn Ebî Hâlim (11/1767).
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Sen de kendi malm bunlardan koru

Ki sabah olduunda kaçlan ve sapknlktan

Senin kudretin ve tuzana galip gelmesin
"
demeye balad.

Yüce Allah Fil ordusunu tamamen bozguna uratp helak edinceye kadar

Abdulmuttalib, Mescid-i Haram'dan ayrlmad. Ordunun bu ekilde yok

olmasndan sonra Kurey gen döndü. Abdulmuttalib, gösterdii bu sabr ve

Allah'n kutsallarna olan saygs dolaysyla Kurey’in gözünde daha da

büyüdü. Daha sonra Abdulmuttalib’in en büyük olu olan Hâris b.

Abdilmuttalib dodu. Hâris genç yana geldii zaman bir gece

Abdulmuttalib'e rüyasnda: "Zemzem'i, büyük önderin gömüsünü kaz!"

denildi. Abdulmuttalib uyandnda: "Allahm! Bu rüyam bana açkla" dedi.

Bir daha rüyasnda kendisine: "kembe ile kann arasnda kalan, kargann

gelip karnca yuvasn arad yeri, kzl putlar karna alarak Zemzem’i kaz"

denildi.

Abdulmuttalib uyandktan sonra Mescid-i Haram'a gidip oturdu ve

rüyasnda söylenen eylerin çkmasn bekledi. O arada Cezvere’de
1

bir inek

kesildi. Can havliyle kasabn elinden kurtulup kaçt. Ancak ölüm kendisini

Zemzem kuyusunun olduu yerde buldu. Sonrasnda orada kesildi.

Parçalanp etleri de alnnca bir karga gelip ikembesine kondu ve kamca

yuvasn aramaya balad. Bunu gören Abdulmuttalib kalkt ve kargann

eeledii yeri kazmaya balad. Kureyliler yanna gelip: "Ne yapyorsun öyle?

Senin aklsz biri olduunu düünmüyorduk. Mescidimizi neden kazyorsun?"

dediler. Abdulmuttalib: "Buradaki kuyuyu kazacam ve bana engel olana da

kar koyacam" karln verdi. Sonra olu Hâris'le birlikte kuyuyu

kazmaya devam etti. Hâris'ten baka da çocuu yoktu.

Kuyuyu kazarken Kureylilerden bir grup onu alaya aldlar, kavga ettiler ve

kazmasna engel olmaya çaltlar. Asil soyunu, doruluunu ve çalkanln

bilen baz Kureyliler de ona destek çktlar. Bu ekilde kuyuyu kazmaya

devam edebildi. Ancak eziyetler çoalnca on olunun olmas halinde birini

kurban edeceini adad. Sonunda daha önceden oraya gömülen klçlara

* Mekke'de bir çardr. Mescid-i Haram'n geniletilmesi srasnda Mescid'in içinde

kalmtr.
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ulat. Klçlar çkardn gören Kureyliler: “Ey Abdulmuttalib! Bulduun bu

klçlardan bize de ver!" dediler, ancak Abdulmuttalib: “Bu klçlar Allah’n

Ev'inindir" karln verdi.

Sonunda Abdulmuttalib suya ulat. Su çkan yeri açp geniletti. Kuyunun

hemen yannda bir havuz yapt. Oluyla birlikte kuyudan suyu çekip havuzu

doldurmaya ve bu sudan haclara su datmaya baladlar. Ancak bu konuda

onu çekemeyenler gece olunca gelip havuzu deliyor, sabah olunca

Abdulmuttalib onu onanyordu. Havuzu bu ekilde ikidebir bozmalan

çekilmez bir hal alnca Abdulmuttalib bu konuda Rabbine dua edip yardm

istedi. Rüyasnda kendisine: “Allahm! Bu suyun ykanma için kullanlmasna

izin vermiyorum. Sadece içme ve serinleme için kullanlsn, eklinde dua et.

Bu ekilde onlann bu yaptklanndan kurtulacaksn" denildi. Abdulmuttalip

uyannca Mescid'de toplanan Kureylilere bu rüyasn anlatt ve oradan gitti.

Sonrasnda Kureylilerden havuzu bozmaya kalkan her bir kii bedeninde

bir hastala yakaland. Bu ekilde de sonunda havuzu ve haclara su datma

iini Abdulmutalib'e braktlar.

Daha sonra Abdulmuttalib birkaç kadnla evlendi ve bunlardan on tane

çocuu oldu. "Allahm! Bunlardan birini kurban edeceime dair adak

adamtm. Aralarnda kura çekeceim, sen dilediini kura da çkar" dedi.

Aralannda kura çekince kurada hepsinden çok sevdii olu Abdullah çkt.

Abdulmuttalib: “Allahm! Abdullah'n cann m almay dilersin yoksa yüz deve

mi?" dedi ve yüz deve ile Abdullah arasnda kura çekti. Kurada yüz deve

çknca da onlan kesip adan yerine getirdi.
1

Ezrakî ve Beyhakî, Delâil'de Ali b. Ebî Tâlib’den bildirir: Abdulmuttalib

öyle dedi: “Bir defasnda Hicr'de uyurken rüyamda biri bana: “Taybe’yi kaz"

dedi. “Taybe ne?" diye sorduumda bir ey demeden gitti. kinci gün

yatama girdiimde yine ayn kii rüyama geldi ve: “Berre'yi kaz" dedi.

“Berre ne?” diye sorduumda bir ey demeden gitti, üçüncü gün yatama

girdiimde ayn kii rüyama geldi ve: “Zemzem’i kaz" dedi. “Zemzem ne?"

diye sorduumda: “Ard kesilmeyen, bitmeyen ve karnca yuvasnn yannda

bulunan sudur. Bununla buraya gelen haclarn su ihtiyacn karlarsn"

dedi."

1 Abdurrezzâk (5/313-317), Ezrakî (2/42-44) ve Beyhakî (1/85-87).



264 ü Tevbe (Berâe) Sûresi

Hz. Ali anlatmaya öyle devam etti: Abdulmuttalib, rüyasnda bu ekilde

kendisine gerekli açklama yaplp yeri de gösterilince, kendisine söylenen

eyin doruluuna da inand için sabah olu Hâris’le birlikte kazmasn alp

kazmaya balad. Hâris’ten de baka olu yoktu. Suyu bulunca da tekbir

getirdi. Tekbir getirdiini duyan Kureyliler suyu bulduunu anladlar. Hemen

yanna gelip: “Et Abdulmuttalib! Bu, smail'in kuyusudur. Onun için bunda

bizim de hakkmz vardr. Bizi de bu kuyuya ortak etmelisin" dediler. Ancak

Abdulmuttalib: “Bunu yapmam! Bu ile özel olarak ben görevlendirildim ve

sizin aranzda sadece bana ksmet oldu" karln verdi. Kureyliler "Bunu

bizimle paylamalsn! Bu konuda seninle davalamadan da brakmayz!"

dediklerinde, Abdulmutalib: “stediiniz kiiyi seçin onun huzurunda sizinle

davalaaym" karln verdi. Kureyliler: “Hüzeymli Sa'd oullannn kahini

olan kadna gidelim” dediklerinde, Abdulmuttalib: “Olur" karln verdi.

Bu kahin kadn am bölgesinde oturuyordu. Abdulmuttalib, yanna

Abdumenâf oullarndan birkaç kiiyi ald. Kurey’in her bir kabilesinden de

bir kii seçildi ve bineklerine binip yola dütüler. O zamanlarda yollar ssz ve

çöl idi. âm ile Hicaz arasnda çöl olan bir bölgeye vardklannda

Abdulmuttalib ile yanndakilerin suyu bitti. Susuzluktan da neredeyse helak

olacaklard. Yanlannda bulunan Kureyli kabilelerin adamlarndan su istediler

ancak: “Çölün ortasndayz. Sizin banza gelenin bizim de bamza
gelmesinden korkarz” diyerek su vermeyi kabul etmediler.

Abdullamuttalib, dier kabilelerden olanlann su vermemeleri üzerine ve

susuzluktan dolay maruz kalacaktan tehlikeyi görünce yannda bulunan

Abdumenâf oullarna: “Görüünüz nedir?" diye sordu. “Senin uygun

görecein eyi biz imdiden kabul ediyoruz. Ne yapmamz istiyorsan emret,

yapalm” karln verdiler. Abdulmuttalib: "O zaman henüz bizde güç

varken herkes kendi yerini kazsn. Ölen kiiyi kazd yere gömeriz. çimizden

son adam kalncaya kadar bu ekilde yapalm. Zira bir kiinin ölümü

hepimizin ölmesinden daha iyidir" deyince: “Dediin gibi yapalm" karln
verdiler.

Sonrasnda her biri kendi yerini kazd ve oturup susuzluktan dolay

ölümün gelmesini beklediler. Fakat bir ara Abdulmuttalib: “Vallahi kendimizi

bu ekilde ölüme brakmamz acizlikten baka bir ey deil. Buna baka bir

çare bulmalyz. Belki Yüce Allah baka yerlerde bizim için su ihsan eder. Yola
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düelim” deyince yola çkmak üzere hazrlklara baladlar. Onlar bu ekilde

yola çkma hazrln yaparken dier Kureyliler de bu iin nereye varacan

görmek için öylece seyrediyorlard. Sonunda Abdulmuttalib kalkt ve

bineine bindi. Binek hareket edince ayann altndan tertemiz bir su fkrd.

Abdulmuttalib tekbir getirince yanndakiler de tekbir getirmeye baladlar.

Bineklerinden inip o sudan içtiler ve tulumlarn doldurdular. Abdulmuttalib,

Kurey’in dier kabilelerinden olan adamlar da: "Suya gelin! Yüce Allah

bizlere suyu gönderdi. Su ihtiyacnz giderin” diyerek çard. Bunun üzerine

önceleri Zemzem kuyusu konusunda onunla çekien Kureyliler: "Ey

Abdulmuttalib! Zemzem kuyusu konusunda Yüce Allah hükmünü senden

yana verdi. Vallahi artk Zemzem suyu konusunda seninle bir daha asla

çekimeyiz. Bu çölün ortasnda sana suyu gönderen, Zemzem suyunu da

sana verdi. Mekke'deki suyunun bana geri dön” dediler. Sonrasnda hep

birlikte geri döndüler ve kahin kadna gitmekten vazgeçtiler. Zemzem'i de

Abdulmuttalib'e braktlar ve bu konuda ona hiç kanmadlar.’

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Mâce, Amr b. eybe, Fâkihî, Târihu Mekke’de,

Taberânî, el-Evsat*ta, bn Adiy ve Beyhakî, Sünen’de Ebu'z-Zübeyr vastasyla

Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Resûlullah (ullallehu aleyhi «sBlem): "Zemzem

suyu hangi niyetle içilirse o konuda faydas olur

"

buyurmutur.

3

Müstagfirî, Tfc'da Câbir b. Abdillah'tan bildirdiine göre Resûlullah («MbHu

aisYhî reseiM öyle buyurmutur:
"Zemzem suyu hangi niyetle içilirse o konuda

faydas olur. Hastalktan dolay içene Yüce Allah ifa verir. Açlktan dolay

içeni Yüce Allah doyurur. Baka bir ihtiyaçtan dolay içenin de Yüce Allah o

ihtiyacn giderir."

Dîneverî, Mücâlese’de Buhârî'nin hocas olan Humeydî’den bildirir. bn

Uyeyne’nin yannda iken bize Resûlullah'n (ufeüahu aleyhi «sriM: "Zemzem suyu

hangi niyetle içilirse o konuda faydas olur" buyurduunu söyledi. Bunun

üzerine orada oturanlardan biri çkp gitti. Bir süre sonra geri geldi ve: "Ey

Ebû Muhammedi Zemzem suyu konusunda bize aktardn hadis doru mu?”

diye sordu. bn Uyeyne: "Evet, doru” karln verince, adam: "Ben demin

' Ezrakî (2/42-16) ve Beyhakî (1/93-95).

3 bn Ebî eybe (8/95), Ahmed 23/140, 244 (14849, 14996), bn Mâce (3062), Fâkihî

(2/32), Taberânî (849, 3815, 9027), bn Adiy (4/1455) ve Beyhakî (5/148), Sahih hadistir

(Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 2484).
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hana yüz hadis aktarman niyetiyle bir kova zemzem suyu içtim" dedi. Süfyân

b. Uyeyne adama: "Otur” deyip oturttuktan sonra da ona yüz tane hadis

aktard.

Fâkihî, Târihu Mekke'de Abbâd b. Abdillah b. ez-Zübeyr'den bildirir:

Muâviye hacca gidince biz de onunla birlikte gittik. Kâbe'yi tavaf ettikten

sonra Makâm'da iki rekat namaz kld. Safâ'ya çkarken de Zemzem

kuyusunun oradan geçti. Hizmetçisine: "Oul! uradan bir kova çek”

deyince, hizmetçi ona bir kova su çekti. Mûaviye içip yüzünü ykad. Oradan

aynlrken de: "Zemzem suyu hangi niyetle içilirse o konuda faydas olur”

dedi.’

Beyhakî, uabu'l-îman'da Abdullah b. Amridan bildirdiine göre

Resûlullah [saiialiahu aleyhi veaellem): "Zemzem suyu hangi niyetle içilirse o konuda

faydas olur" buyurmutur.

2

Hafz Ebu'l-Vetîd b. ed-Debbâ, Fevâid’de, Beyhakî ve Hatîb, Târih'de

Süveyd b. Saîd'den bildirin bnu'l-Mübârek, Zemzem kuyusuna gelip bir kap

su ald. Sonra da kbleye dönüp: "Allahm! bn Ebi'l-Mevâlî, bnu’l-

Münkedir'den o da Câbir*den naklen bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiBlahu

aleyhi vasBiiam): «Zemzem suyu hangi niyetle içilirse o konuda faydas olur»

buyurmutur. te ben de imdi içeceim ve kyamet gününde susuz

kalmama niyetiyle içiyorum” dedi. Sonra da bu niyetle içti .

3

Hakîm et-Tirmizî, Ebu'z-Zübeyr vastasyla Câbir'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiialiahu aleyhi vesdien): "Zemzem suyu hangi niyetle içilirse o konuda

faydas olur" buyurmutur.

4

Hakîm et-Tirmizî, babasndan naklen bildirir "Karanlk bir gecede tavaf

etmek istedim, ancak o kadar çok çiim geldi ki kvranmaya baladm. Hac

mevsimi olduu için de Mescid'den çkmam halinde danda bulunan

pisliklere basmaktan çekindim. Sonra Resûlullah'n (saiialiahu aleyhi melon) Zemzem

suyu konusunda bu hadisini hatrladm. Zemzem suyuna gelip kana kana

içtim. Sabaha kadar da çi sorunu yaamadm.”

’ Fâkihî (2/37).

'Beyhakî (4127).

3 Beyhakî (4128) ve Hatîb (10/166).

4 Hakîm et-Tirmizî (2/222).
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Taberânî’nin ibn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah Miaiiahu aleyh» reselim):

"Yeryüzündeki en iyi su, zemzem suyudur. Zemzem suyu bilinen en iyi sudur.

Açl giderir, hastala ifa olur" buyurmutur .

1

bn Ebî eybe, Fâkihî ve Beyhakî, uabu'l-îman’da bn Abbâs'tan bildirir:

“Zemzem suyu bilinen en iyi sudur. Açl giderir, hastala da ifa olur."
2

Tirmizî, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman’da bildirdiine göre Hz. Âie

ielerde zemzem suyu tar ve Resûlullah'n (aiiiiah» aleyh «seiM de böyle

yaptn söylerdi. Ayn ekilde Allah Resulünün bu suyu hastalannn üzerine

serptiini ve onlara içirdiini zikretmitir.

3

Deylemî, Müsnedu'l-Firdevs’te Safiyye'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saliallahu aleyh resülism):
"Zemzem suyu her hastalk için ifadr"

buyurmutur.

4

Dârakutnî ve Hâkim, Mücâhid vastasyla bn Abbâs’tan bildirdiine göre

Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutur:
"Zemzem suyu, hangi niyetle

içilirse o konuda faydas olur. ifa niyetiyle içtiin zaman Yüce Allah sana ifa

verir. Bir eyden snmak için içtiin zaman Yüce Allah seni ondan korur.

Susuzluunu gidermek için içtiin zaman Yüce Allah susuzluunu giderir.

Açlm gidermek için içtiin zaman da Yüce Allah açlm giderir. Zemzem

suyu Cebrail'in smail'e içirmek için çkartt bir sudur." Ravi der ki: Bu

yüzden bn Abbâs zemzem suyunu içecei zaman: “Allahm! Bana faydal bir

ilim, bol nzk ve her hastala kar ifa ver" diye dua ederdi .

5

Abdurrezzâk, bn Mâce, Taberânî, Dârakutnî, Hâkim ve Beyhakî, Sünen’de

Osmân b. el-Esved’den bildirir: Adamn biri bn Abbâs’a geldi. bn Abbâs:

“Nereden geliyorsun?" diye sorunca, adam: “Zemzem suyu içip geldim"

dedi. bn Abbâs: “Olmas gerektii gibi mi içtin?" deyince, adam: “Ey bn

Abbâs: “Nasl içilmeli ki?" diye sordu. bn Abbâs u karl verdi: “çecein

zaman kbleye dön ve Allah'n adn an. Sonra içecein kadarn üç nefeste ve

’ Taberânî (11167).
1 bn Ebî eybe (4. dit sh, 291), Fâkihî (2/38) ve Beyhakî (4130).

5 Tirmizî (963), Hâkim (1/485, "sahih") ve Beyhakî (4129). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih

Sünen et-Tirmizt, 769).

4 Deylemî 4/152 (6471). Çok zayf hadistir (Elbânî, Da‘îfu’l-Câmi', 4971).

5 Dârakutnî (2/289) ve Hâkim (1/473, "sahih”).
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kana kana iç. Bitirdiin zaman da Allah'a hamdet. Zira Resûlullah (uüeiiahu aleyhi

veseihan): «Bizi münafklardan ayran bir ey de onlarn zemzem suyundan kana

kana içmemeleridir»buyurmutur.” 1

Ezrakî, bn Abbâs’tan bildirir. Zemzem kuyusunun bulunduu avluda Hz.

Peygamber (udirfahu aleyhi mallar) ile beraberdik. Resûlullah (uiMUu dyh ranflem) bir kova

su isteyince kuyudan çekilip getirildi. Resûlullah (safltdishu aleyhi msiism) kovay

kuyunun kenanna koydu. Bir eliyle de kovann altndan tuttu ve: "Bismillah"

dedi. Sonra uzunca içti. Bitirip ban kaldrdktan sonra: "Elhamdülillah"

dedi. Biraz dua ettikten sonra tekrar: "Bismillah" diyerek kovay azna dikti,

ilkinden daha uzunca içtikten sonra, ban kovadan çekti ve: "Elhamdülillah"

dedi. Biraz daha dua ettikten sonra tekrar "Bismillah" diyerek kovay azna
dikti. lk ikisinden daha uzunca içtikten sonra, ban kaldrd ve:

"Elhamdülillah" dedi. Bu ekilde içmeyi bitirdikten sonra da:
"
Bizi

münafklardan ayran bir ey de onlarn zemzem suyundan kana kana

içmemeleridir" buyurdu .

1

Ezrakfnin ibn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (uUhhu aleyhi msflen):

"Zemzem suyundan kana kana içmek, kiiyi münafk olmaktan uzaklatrr*'

buyurmutur.

3

Ezrakî, Ensâridan bir adamdan, o babasndan, o da dedesinden naklen

bildirdiine göre Resûlullah (saiuiahu aleyhi maiiam) öyle buyurmutur: “Bizi

münafklardan ayran bir ey de onlarn zemzem suyundan bir kova çektikleri

zaman bundan kana kana içmemeleridir. Zira hiçbir münafk zemzem

suyundan kana kana içemez.
,"

t

Ezrakî, Dahhâk b. Müzâhim'den bildirin “Bize bildirilene göre zemzem

suyundan kana kana içmek kiiyi nifaktan uzak tutar. Zemzem suyu

baansn giderir, gözlere fer katar. Öyle bir zaman gelecek ki zemzem suyu

Nil ile Frat nehirlerinden daha duru olacaktr/'5

' AbdurTczzâk (9111), bn Mâce (3061), Taberârû (11246), Dârakutnî (2/288), Hâkim

(1/472, "sahih") ve Beyhaki (5/147). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfSünen tm Mâce, 655).

1
Ezrakî (2/57).

3 Ezrakî (2/52).

4 Ezrakî (2/52).

5 Ezrakî (2/54).
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Ibn Ebî eybe, Ezrakî ve Fâkihî, Ka’b’dan bildirir: “Allah’n indirdii kitapta

zemzem suyunun açl giderdiini ve hastalklara ifa olduunu

buluyorum .”

1

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr ve Ezrakî, Abdullah b. Osman b. Huseym'den

bildirir: Vehb b. Münebbih yanmza Mekke'ye geldii zaman hastaland.

Ziyaretine gittiimizde yannda zemzem suyu gördük. Ona: "Daha duru bir su

kullansan olmaz m? Zira bu su biraz sert bir sudur” dediimizde u karl
verdi: “Baka bir bölgeye çkana kadar bundan baka bir suyu kullanmak

istemiyorum. Vehb’in nefsi elinde olana yemin olsun ki Allah'n Kitâb’nda bu

suyun eksilmeyecei ve bitmeyecei geçmektedir. Allah’n Kitâb’nda bu

suyun hayrl bîr su olduu ve iyilerin içecei olduu geçmektedir. Allah’n

Kitâb’nda bu suyunun çok ho bir koku brakt geçmektedir. Allah’n

Kitâb’nda bu suyun açl giderdii ve hastalklara ifa verdii geçmektedir.

Vehb’in nefsi elinde olana yemin olsun ki kii ondan kana kana içtii zaman

hastalklarn götürür, yerini ifaya brakr.”3

Ezrakî’nin bildirdiine göre Ka’b, zemzem suyu hakknda öyle demitir:

“Biz zemzem suyu konusunda cimri davranldn görüyoruz, zira sadece

size ihsan edilmitir. Ondan içen ilk kii de Hz. smail’dir. Bu su açl girerir ve

hastalklara kar ifa verir.”3

Abdurrezzâk, Musannefte, Saîd b. Mansûr, Ezrakî ve Hakîm et-Tirmizî,

Mücâhid’den bildirir: “Zemzem suyu hangi niyetle içilerse ona faydas olur.

ayet bir hastalktan kurtulmak için içiyorsan Yüce Allah sana ifa verir.

Susuzluunu gidermek için içiyorsan Yüce Allah susuzluunu giderir. Açln
gidermek için içiyorsan Yüce Allah açln giderir. Bu su Cebrail’in ayan
yere vurmasyla çkan ve Yüce Allah’n smail’e ihsan ettii bir sudur.”4

Ezrakî, Ali b. Ebî Tâlib’den bildirir: “Yeryüzündeki en hayrl vadiler iki

tanedir. Biri Mekke'deki vadidir. Dieri Hind bölgesinde Hz. Âdem'in dünyaya

indii vadidir. Üzerinize sürdüünüz bu kokular da ite bu vadiden

gelmektedir. Yeryüzündeki en kötü iki vadi de biri Ahkâf'ta, biri de

1

Ezrakî (2/53) ve Fâkihî (2/32).

1 Abdurrezzâk (9121) ve Ezrakî (2/49, 50).

5 Ezrakî (2/53).

4 Abdurrezzâk (9124) ve Ezrakî (2/50).
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Hadramevt'te bulunan Berehût adndaki vadidir. nsanlar için en hayrl kuyu

Zemzem kuyusudur. En kötü kuyu da kafirlerinin ruhlannn içinde topland

Berehût kuyusudur.”
1

Ezrakî, Atâ'dan bildirir. bn Abbâs: "Hayrllann namazgâhnda namaz

kln, iyilerin içeceinden için” dedi. Kendisine: "Hayrllann namazgah

nedir?” diye sorduklarnda: "Topraktr” karln verdi, "iyilerin içecei

nedir?” diye sorulunca da: "Zemzem suyudur” karln verdi .

3

Ezrakî, bn Cüreyc'den bildirir: öyle denildiini iittim: "Yeryüzündek en

iyi su Zemzem suyudur. Yeryüzündek en kötü su da Hadramevt’in

yollarndan birinde olan Berehût suyudur.”3

Ezrakî’nin bildirdiine göre Ka’bu'l-Ahbâr: "Kudüs ile Zemzem birbirlerini

tanrlar” demitir.

4

Ezrakî, krime b. Hâlid’den bildirir: Bir gece vakti Zemzem kuyusunun

yannda oturuyordum. Bir ara beyaz giysili bir topluluun tavaf ettiini

gördüm. Giysilerinin beyazln baka hiçbir eyde gönmü deildim. Tavaf

bitirdiklerinde bana yakn bir yerde namaz kldlar. Sonra içlerinden biri

dierlerine: "Haydi gidelim de iyilerin içeceinden içelim” dedi. Hep birlikte

de Zemzem kuyusunun bulunduu yere girdiler. çimden: "Vallahi yanlarna

gidip kim olduklarn soracam” dedim ve pelerinden içeri girdim. Ancak

girdiimde içerde tek bir insan bile yoktu .

5

Ezrakî, Abbâs b. Abdilmuttalib'den bildirir: "Cahiliye döneminde insanlar

Zemzem suyu konusunda rekabet ederlerdi. Çoluk çocuk sahipleri fakirler

sabah vakti gelip bu sudan içerlerdi ve içtikleri kahvaltnn yerini tutard. Biz

zemzem suyunu çoluk çocuk sahibi fakirler için bir (gda) destei olarak

görürdük.”6

’ Ezrakî (2/50).

1

Ezrakî (2/52, 53).

5 Ezrakî (2/53).

4 Ezrakî (2/52).

5 Ezrakî (2/51).

5 Ezrakî (2/51, 52).
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bn Ebî eybe ve Ezrakî, bn Abbâs'tan bfdirir: “Cahiliye döneminde

zemzem 'ubâ'a (doyuran)' olarak isimlendirilirdi. Bu suyun çoluk çocuk

sahibi yoksul kimseler için en iyi yardm kayna olduu söylenirdi ." 1

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Ezrakî, Bezzâr, Ebû Avâne ve

Beyhakî, Sünen’de Ebû Zer*den bildirir: Mekke'ye gitmitim. Resûlullah (niiaiahu

aleyhi veseiiem) beni görünce: "Ne zamandan beri buradasn?" diye sordu. "Ondört

gündür buradaym" dedim. (Baka bir lafzda: "Onbe gündüz ile onbe

gecedir buradaym" dedii zikredilir.) Allah Resûlü: "Yemeini kim

veriyordu?" diye sorunca. "Zemzem suyundan baka ne yiyeceim ne de

içeceim vard. Ancak hiç açlk çekmedim, göbek de baladm" dedim.

Bunun üzerine Resûlullah (seliailahu aleyhi vesellem): "Zemzem suyu mübarek bir sudur.

Kiinin açtln giderir" buyurdu. Tayâlisî’nin lafznda:
"
Hastalklara kar

ifadr" ziyadesi de vardr.

2

Ezrakî, Rebâh b. el-Esved’den bildirir: Köylerden birinde köle idim. Daha

sonra Mekke'de satldm ve azat edildim. Ancak üç gün boyunca yiyecek bir

eyler bulamadm. Bu süre içinde hep zemzem suyundan içiyordum. Bir gün

yine içtiimde azmda süt tad buldum. "Sanrm uykudandr" dedim. Ancak

oradan aynldmda azmda süt tad vard ve süt içmi gibi karnm toktu .

3

Ezrakî, Abdulazîz b. EbîVerrâd'dan bildirir: "Çobann biri sürüsünü yayard

ve abid bir zatt. Susad zaman yanndaki zemzem suyu kendisine süt gibi

gelirdi. Abdest almak istedii zaman onu su olarak görürdü ."4

Ezrakî, Dahhâk b. Müzâhim’den bildirir: Yüce Allah kyamet gününden

önce Zemzem suyu dndaki tüm sular yeryüzünden kaldrr. Zemzem suyu

dndaki tüm sular yerde kaybolup gider. Yer de içinde ne kadar gümü ve

altn varsa darya atar. Kii altn ve gümüle doldurduu torbay: "Bunu

benden kim kabul eder?" diye sorarak vermek ister. Ancak karlat
herkes: "Dün getirseydin kabul ederdim" karln verir.

5

1 bn Ebî eybe (4. cilt, sh. 290) ve Ezrakî (2/52).

J
Tayâlisî (459), bn Ebî eybe (14/315-319), Ahmed 35/413 (21525), Müslim (2473),

Ezrakî (2/53), Bezzâr (3948) ve Beyhakî (5/147).

3 Ezrakî (2/53, 54).

4 Ezrakî (2/54).

5 Ezrakî (2/59).
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Ezrakî, Zir b. Hubey'den bildirir; Abbâs b. Abdilmuttalib’i Mescid-i

Haram'da Zemzem suyunun çevresinde dolap; “Bu suyu ykanmak için

kimseye helal etmiyorum. Bu su sadece abdest almak ve içmek için helaldir

ve sadece bunu için kullanlr" dediini iittim .

1

Ezrakî, bn Ebî Hüseyn’den bildirir: “Resûlullah Maiiahu aleyhi «sellem), Süheyl b.

Amr'a haber gönderip zemzem suyundan kendisine göndermesini isteyince,

Süheyl ona iki deve yükü zemzem suyu gönderdi.” 1

Abdurrezzâk ve Ezrakî, bn Cüreyc vastasyla bn Ebî Hüseyn'den

(Abdullah b. Abdirrahman'dan) bildirir. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiBm), Süheyl b.

Amr'a: "Bu mektubum sana gece ulat zaman sabah bekleme, gündüz

ulat zaman ise geceyi bekleme ve bana zemzem suyundan gönder" eklinde

bir mektup yazd. Bunun üzerine Süheyl iki tulumu deveye yükleyip Allah

Resûlü'ne gönderdi .

3

Taberânî, el-Evsat*ta bn Abbâs'tan bildirir “Resûlullah MaMu aleyhi «kim,

Sühel b. Amr'a haber yollayp kendisine zemzem suyu göndermesini istedi .”
4

bn Sa'd, Ümmü Eymen'den bildirir: Resûlullah'nlssUallahu aleyhi reuM hafif veya

ar herhangi bir hastalktan ikayet ettiini, açlk veya susuzluk çektiini hiç

görmedim. Sabah gider zemzem suyundan içerdi. Ona kahvalt getirdiimde

ise: "stemiyorum, zira tokum" buyururdu .

5

Dârakutnî'nin bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiu» aleyhi w*eiiem] öyle

buyurmutur: "Be ey ibadettendir. Mushafa bakmak, Kabe'ye bakmak, anne-

babaya bakmak, zemzem suyuna bakmak ki, ona bakmak günahlar siler. Bir

dieri de âlimin yüzüne bakmaktr."6

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Mücâhid zemzem suyundan içtii zaman:

“Bu su, hangi niyetle içilirse o yönde faydas olur” derdi .

7

’ Ezrakî (2/58).
1
Ezrakî (2/50).

3 Abdurrezzâk (9127) ve Ezrakî (2/51).

4 Taberânî (5796).

5 bn Sa'd (1/168).
6
el-Kenz (43494). Zayf hadistir (Elbârû, Da'îfu'l-Câmi', 2854).

7 Abdurrezzâk (9123).
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Saîd b. Mansûr, bn Abbâs'tan bildirin "Kii kana kana zemzem suyundan

içtii zaman Yüce Allah onun içinden bir hastal yok eder. Susuz biri bu

sudan içtii zaman susuzluu gider. Aç biri içtii zaman da açl gider."

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Tâvus: "Zemzem suyu açl giderir ve

hastalklara kar ifa verir" demitir.

1

Fâkihî, Saîd b. Ebî Hilâl'den bildirir: Resûlullah (saiieiiahu aleyhi vessiism) Mekke'ye bir

casus gönderdi. Bu casus Mekke’de kald günlerde hep zemzem suyundan

içti. Geri döndüü zaman Allah Resûlü ona: "Orada ne yiyip ne içtin?" diye

sorunca, adam orada kald süre içine sadece zemzem kuyusuna gelip

ondan içtiini söyledi. Bunun üzerine Resûlullah (daflato aleyhi wseitem): "Zemzem

suyu hastalklara kar ifadr ve açl da giderir" buyurdu .

1

Fâkihî, bn Abbâs'tan bildirir: "Resûlullah (uüsiibihj w* mOm) birine bir hediye

vermek istedii zaman ona zemzem suyundan içirirdi."
3

Fâkihî, Mücâhid'den bildirir: "bn Abbâs, misafiri geldii zaman ona

zemzem suyu ikram ederdi. Bililerine yemek verdii zaman mutlaka zemzem

suyundan da içirirdi."‘
,

Ebû Zer el-Herevî, bn Abbâs'tan bildirir: "Mekke ahalisi kendileriyle

yanmak isteyen herkesle yanr, kendileriyle savamak isteyen herkesle de

savamaktan çekinmezlerdi. Zemzem suyuna bile herkesten daha fazla

balanmlardr."

bn Ebî eybe, Musannefte Mücâhid’den bildirin "Öncekiler bir ev

ahalisiyle vedalatklar zaman zemzem suyu getirip içmeyi müstehab

görürlerdi/’5

Silefî, et-Tuyûriyyât’da Talk b. Habîb'den bildirir: "Zemzem iyilerin içecei,

Hicr de hayrllann namazgâhdr."

’ Abdurrezzâk (9122).
1 Fâkihî (2/45).

3 Ebû Nuaym, Hilye (3/304).

4 Fâkihî (2/46).

5 bn Ebî eybe (4. dit, sh, 171).
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"Rableri onlara, kendi katndan bir rahmet, bir honutluk
ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler

müjdelemektedir." (TevU Sur. 21 )

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Talha b. Musanrif bu âyeti:
n • » # î.

f-V-rri

eklinde okurdu .

1

"Ey îman edenler! Eer küfrü imana tercih ederlerse,

babalarnz ve kardelerinizi bile dost edinmeyin. çinizden

kim onlar dost edinirse, ite onlar, zalimlerin ta

kendileridir. De ki: Babalarnz, oullarnz, kardeleriniz,

eleriniz, akrabanz, elde ettiiniz mallar, durgun
gitmesinden korktuunuz ticaret, hounuza giden evler

sizce Allah'tan, Peygamberinden ve Allah yolunda

savamaktan daha sevgili ise, Allah'n buyruu gelene

kadar bekleyin. Allah fask kimseleri doru yola eritirmez."
(TevMr Sur. 23, 24)

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Mücâhid'den

bildirir: Müslümanlarn hicret etmeleri emredilince Abbâs b. Abdilmuttalib:

"Ama ben burada haclara su datyorum" dedi. Abduddâr oullarnn

kardelerinden olan Talha da: "Ben de Kabe'nin hizmetlerini görüyorum,

onun için biz hicret etmeyeceiz" dedi. Bunun üzerine: “Ey man edenler!

’ Hamza'run kraati de bu ekildedir. en-Ner (2/180).
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Eer küfrü imana tercih ederlerse, babalarnz ve kardelerinizi bile dost

edinmeyin..."’ âyeti nazil oldu.
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil bu âyeti açklarken: "Hicret

konusunda nazil oldu" demitir.3

Abd b. Humeyd, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine

göre Katâde: buyruunu: "Elde ettiiniz mallar" eklinde

açklamtr.5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: " jSUij liSU"

*î^5"6 buyruunu: "Kesada urayp ve satmak zorunda kalacanz mallar

ile hounuza giden evler, saraylar" eklinde açklamtr.7

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Allah'n buyruu gelene kadar bekleyin..."
8 buyruunu

açklarken öyle demitir: "Bu buyruktan kast, hicret emri sonras

gerçekleecek fetihtir. Bütün bunlar da Mekke’nin fethinden önce

gerçeklemitir."9

Ahmed ve Buhârî, Abdullah b. Hiâm’dan bildirir: Bir defasnda

Peygamberimizle (saiiaiiahu aleyhi vesellem) birlikteydik. Ömer b. el-Hattâb, elinden

tutmu olan Hz. Peygamberce (saiiaiiahu aleyhi meiiem): "Yâ Resûlallah! Vallahi seni

kendim hariç her eyden daha fazla seviyorum” deyince, Allah ResûlüMaMnj

aleyh, «sellem): "Kii beni kendi kendinden dahi daha fazla sevmedikçe iman etmi

saylmaz" buyurdu.
10

' Tevbe Sur. 23
* bn Ebî Hâtim (6/1768, 1770).

J bn Ebî Hâtim (6/1770).

4 Tevbe Sur. 24
5 bn Ebî Hâtim (6/1771).
8 Tevbe Sur. 24
7 bn Ebî Hâtim (6/1771).
8 Tevbe Sur. 24
9 bn Ebî Hâtim (6/1772).

Ahmed 29/583 (18047) ve Buhârî (6632).
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“Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn sava gününde
size yardm etmitir. Hani, çokluunuz size kendinizi

beendirmi, fakat size hiçbir yarar salamam, yeryüzü

bütün geniliine ramen size dar gelmiti. Nihayet gerisin

geriye dönüp kaçmtnz. Sonra Allah, Resûlü ile müminler
üzerine kendi katndan güven duygusu ve huzur indirdi. Bir

de sizin göremediiniz ordular indirdi ve inkâr edenlere

azap verdi. te bu, inkarclarn cezasdr. Sonra Allah,

bunun ardndan yine diledii kimsenin tövbesini kabul

eder, Allah, çok balayandr, çok merhamet edendir."

(Tevbe Sur. 25-27)

Firyâbî’nin bildirdiine göre Mucâhid: "Andolsun, Allah birçok yerde ve

Huneyn sava gününde size yardm etmitir..."’ âyetini açklarken: “Yüce

Allah’n Tevbe Sûresi'nden ilk indirdii âyet budur” demitir.

bn Ebî eybe, Süneyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ibn Ebî Hâtim,

Mücâhid'den bildirir: Tevbe Sûresi'nden ilk nazil olan âyet: "Andolsun, Allah

birçok yerde ve Huneyn sava gününde size yardm etmitir..."

2

âyetidir.

Yüce Allah bu âyetle Müslümanlara yardmnn nasl olduunu açklam ve

Tebûk sava için onlar hazrlamak istemitir.

1

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Dahhâk: "Andolsun, Allah birçok yerde ve

Huneyn sava gününde size yardm etmitir ..."4 âyetini açklarken öyle

1 Tevbe Sur. 25
2 Tevbe Sur. 25
3 bn Cerîr (1 1/475) ve Beyhakî (6/1772).

4 Tevbe Sur. 25
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demitin "Âyet, Yüce Allah’n bir çok yerde Müslümanlara yardm ederek

onlara yapt ihsanlan bize anlatmaktadr."

Ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Katâde’den bildirir: "Huneyn, Mekke ile Tâif

arasnda sulu bir bölgedir. Peygambermiz (saUaHshu aleyhi ««im bu bölgede Hevâzin

ile Sakîf kabileleriyle savamtr. Bu savata Hevâzin'in banda Mâlik b. Avf,

Sakîfin banda ise Abd Yâtîl b. Amr es-Sekafî vard.”'

bn Ebî Hâtim, Urve’den bildirir: "Hz. Peygamber (uUiahu aleyhi «uiiem)

Mekke'nin fethinden sonra sadece onbe gün oturabildi. Sonrasnda Hevâzin

ile Sakîf kabileleri gelip Huneyn’de karargâhlann kurdular. Huneyn de Zül

Mecâz'n yannda bulunan bir vadidir.”
2

bnu'l-Münzir, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Mekke'nin fethi sonras Mekke

ile Medine ahalisi bir araya toplannca: "Vallahi bu ekilde bir araya

toplanmken artk istediimiz gibi savarz!” demeye baladlar. Ancak

Resûlullah (sailaliahu aleyhi «eseilem) onlann bu sözlerinden ve çokluklarndan dolay

kendilerini beenmelerinden hiç holanmad. Dümanlarla karlatklannda

da hezimete uradlar. Bu hezimette Müslümanlardan hiç kimse bir dierini

göremez hale geldi. Resûlullah (eaiiaiiehu aleyhi vetellem) de Arap kabilelerini:
"Yanma

gelin! Yanmda toplann
!"

diye çarmaya balad. Vallahi bu çanya ramen

kimseler yanna gelmedi ve Allah Resûlünün bulunduu yer saldnlara kar
açk kald. Resûlullah Maiiehu aleyhi veseiiem) vadinin bir kenannda bulunan Ensâr’a

dönüp: "Ey Allah'n yardmclar! Ey Resûlullah'n yardmclar! Ey Allah'n

kullan yanmda yoplann! Ben ki Allah'n Resulüyüm!" diye seslenince kaçan

Müslümanlar alayarak geri döndüler ve “Yâ Resûlallah! Kâbe’nin Rabbine

andolsun ki yanndan ayrlmayacaz! Vallahi yannda duracaz” dediler.

Balarn öne eip alayarak bir daha klç sallamaya baladlar. Resûlullah'n

(saiBiahu aleyhi veeiiem) önünde bu ekilde savatlar ve sonunda Yüce Allah onlan

galip kld.

Beyhakî, Deldi!'de Rabî'den bildirin Huneyn sava srasnda adamn biri:

"Artk azlktan dolay yenilmek yok!” deyince bu sözü Resûlullah'n (saiieilahu aleyhi

«seManna gitti. Bunun üzerine: "Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn

' bn Ebî Hâtim (6/1772).
1 bn Ebî Hâtim (6/1772).
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sava gününde size yardm etmitir..."' âyeti nazil oldu. O zamanlar

Müslümanlar oniki bin kiiydi. Bunlardan ikibini Mekke'dendi.

2

bn Sa'd, bn Ebî eybe, Ahmed, Baavî, Mu'cem’de, bn Merdûye ve

Beyhakî, Delâil’âe Ebu Abdirrahman el-Fihrî’den bildirir: Huneyn savana

Resûlullah (siiaiiahu aleyhi «sefern) ile birlikte çkmtk. Yakc bir günde scaklar

altnda yol aldk. Sonrasnda aaçlann gölgesinde konakladk. Güne tepe

noktasn anca klcm kuanp atma bindim ve çadnnda olan Resûlullah'r

(saiiaHahu Bieyh «milim) yanna geldim. “Yâ Resûlallah! Allah’n selam ve rahmet

üzerine olsun! Yola çkma vakti gelmedi mi?" dediimde: "Evet, geldi'

karln verdi ve: “Ey Bilâl!" diye seslendi. Bilâl sakz aacnn altndan

frlad. Gölgesi bir kuun gölgesini andnyordu. Gelince: “Geldim,

emrindeyim! Sana feda olaym" dedi. Allah Resulü (saiiaMu Bieyhi meM ona:

"Atm eyerle" buyurdu. Bilâl temiz liflerle doldurulmu eyeri Resûlullah'n

(salla lahu aierh veseiiem) atna koydu. Allah Resûlü (niiBiiahu aleyhi veseiiEm) atna bindikten

sonra günün kalan ksmn yine yol alarak geçirdik. Ardndan dümanlarla

karlatk. Önce her iki tarafn atllar birbirbirine girdi. Bu ekilde girdiimiz

savata Müslümanlar hezimete urad ve Yüce Allah'n da belirttii gibi

kaçmaya baladlar. Öylesi bir ortamda Resûlullah (saiiafehu aleyhi «alim): “Ey

Allah'n kullan! Ben Allah'n kulu ve Resûlüyüm ! Ey insanlar! Yanmda

toplann! Ben Allah'n kulu ve Resûlüyüm!" diye seslenmeye balad. Bu

kargaada Allah Resulü atndan dütü. Allah Resûlü’ne benden daha yakn

duran birinin bana anlattna göre bu srada Resûlullah (sallallehu aleyhi meltem)

yerden ald bir avuç topra dümanlarn yüzlerine doru savurdu ve:

“Yüzleri çirkin olsun!" buyurdu. Sonrasnda Yüce Allah dümanlan hezimete

uratt.

Ya'lâ b. Atâ der ki: O savata bulunan dümanlann oullan, babalanndan

naklen der ki: “Yüzümüze doru savrulan bu bir avuç toprak yüzünden

içimizden gözü ve az toprak dolmayan kimse kalmad. Aynca gökten bir

tkrt iittik. Sanki demirden bir kabn içine gökten demir parçalar

atlyordu."3

1

Tevbe Sur. 25
1 Beyhakî (5/123).

1 bn Sa'd (2/156), bn Ebî eybe (14/529), Ahmed 37/134 (22467) ve Beyhakî (5/141).

Müsned'in muhakkikleri: "Hasen Liayrihi" demilerdir.
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Taberânî, Hâkim, Ebû Nuaym ve Beyhakî, DelâiVde Abdullah b.

Mes'ûd'dan bildirin Huneyn savanda ben de Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyh v*saliem)

yanndaydm. Müslümanlar brakp kaçtklan zaman geride Mühacir ve

Ensaridan seksen kii kaldk ve hiçbirimizde binek yoktu. Biz de seksen adm
kadar geriye çekilmitik, ancak dönüp kaçmamtk. Yüce Allah'n zikrettii

gibi üzerlerine sükûnet ile huzur indirdii kiiler de bizlerdik. Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi meiien) katnna binmiti. Az bir ilerledikten sonra: "Bana bir avuç toprak

ver" buyurdu. Ona bir avuç toprak verdiimde bu topra müriklerin

yüzlerine doru savurdu. Müriklerin gözleri toprakla dolunca da dönüp

kaçmaya baladlar.
1

bn Ebî eybe, Ahmed, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, DelâiVde

Enes'ten bildirir: Hevâzin kabilesi Huneyn'e çocuklar, kadnlan, develeri ve

koyunlanyta birlikte geldi. Bunlan da Resûlullah'a(wiiBii8hu«feYHiw*Biiern) kar saylan

çok görünsün diye askerlerin önünde dizdiler. Mürikler ile Müslümanlar bu

ekilde karlatktan zaman Müslümanlar Yüce Allah’n da ifade ettii gibi

geri dönüp kaçmaya baladlar. Bunun üzerine Resûlullah (uUBhjaiffriiveniicn): "Ey

Allah'n kullan! Ben Allah'n kulu ve Resulüyüm!" diye seslendi. Sonra: "Ey

Ensâr ! Ben Allah'n kulu ve Resulüyüm!" diye seslendi. Bu sesleniin

ardndan Müslümanlar tek bir klç sallamadan ve tek bir mzrak atmadan

Yüce Allah mürikleri hezimete uratt. 2

Abdurrezzâk, bn Sa’d, Ahmed, Müslim, Nesâî, bnu'i-Münzir, ibn Ebî

Hâtim, Hâkim ve bn Merdûye, Abbâs b. Abdlmuttalib'den bildirir: Huneyn

savana Resûlullah Maiiahu Gieyh, ««M ile birlikte katldm. Müslümanlar ile

mürikler kar karya geldiklerinde Müslümanlar dönüp kaçmlard. Bir ara

Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyh, «seiism) yannda Ebû Süfyân b. Hâris b. Abdilmuttalib ile

benden baka kimse kalmad. Herkes kaçp giderken biz Resûlullah’n (saiiatiahu

aleyhi »esallem) yanndan hÇ ayrlmadk. Allah Resûlü (sallillahu aleyhi vesellem) de Ferve b.

Nüfâse el-Cüzâmî'nin kendisine hediye ettii gri katrnn üzerindeydi.

Resûlullah (sniiBiiahu aleyhi vweBem) katnn kafirlerin üzerine doru sürdü. Ben de katr

fazla hzl gitmesin diye dizginlerinden tutuyordum. Ancak Allah Resûlü

(saiiaiiBtu aiyhi kellem) müriklere doru ne kadar hzl bir ekilde gittiine

’ Taberânî (10351), Hâkim (2/117, "sahih") ve Beyhakî (5/142).

1 bn Ebî eybe (14/522), Ahmed 20/291, 292 (12977), Hâkim (2/130, "sahih") ve

Beyhakî (5/150). Müsned'in muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
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aldrmyordu. Ebû Süfyân b. Hâris de Resûlullah'n [saflslshu aleyhi venM katnnm

kayndan tutmutu. Bir ara bana: "Ey Abbâs! «Ey aaç altnda biat edenler!

Ey Bakara Sûresi'nin muhataplar!» diye seslen" buyurdu.

Gür sesli birisiydim. En gür sesimle: “Ey aaç altnda biat edenler! Ey

Bakara Sûresi’nin muhataplar!” diye seslendim. Vallahi sanki inein

yavrulann efkatle çarmas gibi sesimi duyduklan zaman: "Geldik!

Emrindeyiz!" diyerek geri döndüler. Geri toplanan Müslümanlar kafirlerle

savamaya baladlar. Sonrasnda Müslümanlar: "Ey Ensâr! Ey Ensâr!" diye

seslendiler. Sonrasnda bu daveti daha özele indirip sadece Hâris b. Hazrec

oullann çarmaya baladlar. Resûlullah (sdUeh. aleyhi »eseiM katnnm üzerinde

az bir yükseldi ve: "te ortaln kzaca an bu andr!" buyurdu. Sonrasnda

Allah Resulü (albUu aieyh rtseHem) yerden ald çakl talann kafirlerin yüzlerine

doru savurdu ve: "Kabe'nin Rabbine andolsun ki hezimete urayacaklar!"

buyurdu. Gidip baktmda sava balad gibi aynen devam ediyordu. Ancak

Resûlullah (MiiBiahu Beyh veseiiem) o çakl talann attktan sonra zayf dütüklerini ve

geriye dönüp kaçmaya baladklarn gördüm. Bu ekilde de Yüce Allah onlar

hezimete uratt .

1

Hâkim, Câbiriden bildirir: Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem) Huneyn sava

srasnda kaçan Müslümanlann ardndan: "Ey Ensâr!" diye seslendi. Ensâr:

"Emrindeyiz! Anamz babamz sana feda olsun yâ Resûlallah!” karln
verince:

"Yüzünüzü Allah'a ve Resulüne dönün ki sîzleri altndan rmaklar

akan cennetlere koysun" buyurdu. Bunun üzerine büyük bir arzuyla omuz

omuza vererek savaa baladlar ve Yüce Allah da mürikleri hezimete

uratt .

2

Ebu'-eyh, Hâkim ve bn Merdûye, Enes’ten bildirin Huneyn sava için

Mekkeliler ile Medineliler toplannca çokluklar dolaysyla böbürlenmeye

baladlar ve: "Vallahi ite imdi istediimiz gibi savanz” dediler. Ancak

dümanlarla karlap sava kznca Müslümanlar geri dönüp kaçmaya

baladlar. Resûlullah Maiietu aleyhi vmllem): "Ey Müslümanlar! Ey Allah'n kullan!

Yanmda toplann! Ben Allah'n Resûlü'yüm!" diye Ensâria seslenince:

’ Abdurrezzâk (9741), bn Sa'd (4/18, 19), Ahmd 3/296 (1775), Müslim (1775), Nesâî, S

el-Kübrâ (8647), bn Ebî Hatim (6/1773) ve Hâkim (3/327, "sahih").

3 Halcim (3/48, "sahih").
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“Yemin olsun yanna geliyoruz!” karln verdiler. Balar önlerinde geri

döndüler ve Yüce Allah zafer verinceye kadar da savatlar.
1

Hâkim, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirir: Huneyn savanda Resûlullah (saiiniiah

aleyh maileni) devenin birinden bir kl ald ve öyle buyurdu: "Ey insanlar! Yüce

Allah'n size ganimet olarak ihsan ettiinden hums (bete bir) dnda bana

unun (kl) kadar bile helal deildir . Bu hums da yine size dönecektir. Onun

için aldnz ine iplik dahi olsa ganimet mallarna koyun ve sakn izinsiz bir

ey almayn! Zira kiinin izinsiz ganimet malndan bir ey almas, kyamet

gününde kendisi için bir utanç olacaktr. Allah yolunda cihad etmekten geri

durmayn. Zira cihad, Cennet kaplarndan bir kapdr ve Yüce Allah onunla

kiinin derdini tasasn giderir." Resûlullah (sBitaiishu aleyhi «selM ganimet malndan

holanmaz ve:
"Durumu iyi olan müminler, aldklarndan durumu zayf olan

müminlere versin" buyururdu.
2

ibn Merdûye, bn Ömer'den bildirir: “Huneyn savanda her iki tarafn da

dönüp kaçtna ahit oldum. Sava alannda olan Resûlullah'n (saiuiahu ai Byt»

«seiiem) yannda yüz adam bile kalmamt.”

Ebu'-eyh, krime’den bildirin Huneyn savanda mürikler de

Müslümanlar da dönüp kaçtlar. Resûlullah (saibiiehu eiayhi vbiM ise meydanda

kald ve üç defa: ''Ben Allah'n Resulü Muhammed'im!" diye bard. Yannda

da amcas Abbâs vard. Hz. Peygamber Mallaiu aleyh ««M ona: "Ey Abbâs! «Ey

Aaç altnda biat edenler!» diye seslen" buyurdu. Abbâs'n bu çans üzerine

Müslümanlar. “Geldik! Emrindeyiz!” diyerek geri döndüler ve Hz.

Peygambere Mallahu eleyin vesBiem) mzraklanyla adeta bir gölgelik yaptlar. Daha

sonra Resûlullah (saiiai»hu aleyhi veaiiem) savaa devam etti. Yüce Allah da onlara

zaferi ihsan etti. Bu konuda: "Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn

sava gününde size yardm etmitir. Hani, çokluunuz size kendinizi

beendirmi, fakat size hiçbir yarar salamam, yeryüzü bütün geniliine

ramen size dar gelmiti. Nihayet gerisin geriye dönüp kaçmtnz" 3 âyeti

nazil oldu.

’ Hâkim (3/48, "sahih").

1 Hâkim (2/135, 136, 326, 3/40). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîka'da (985) hadisin sahih

olduunu söylemitir.

J Tevbe Sur. 25
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Ebu'-eyh, Muhammed b. Abdillah b. Ubeyd b. Umeyr el-Leysî’den

bildirir: Resûlullah'n (safluflaNj aleyhi mdlem) yannda Ensâridan dört bin, Cüheyne

kabilesinden bin, Müzeyne kabilesinden bin, Elem kabilesinden bin, Gifâr

kabilesinden bin, Eca’ kabilesinden bin, Muhacir ve bakalanndan da bin kii

olmak üzere on bin kii vard. Huneyn savana çktnda ise saylar oniki bin

kiiydi. Yüce Allah bu konuda: "Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn

sava gününde size yardm etmitir. Hani, çokluunuz size kendinizi

beendirmi, fakat size hiçbir yarar salamam, yeryüzü bütün geniliine

ramen size dar gelmiti. Nihayet gerisin geriye dönüp kaçmtnz" 1

âyetini indirdi.

bn Sa’d, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre Berâ b. Âzib'e: "Huneyn savanda gerçekten kaçtnz m?” diye

sorulunca u karl verdi: "Hayr! Vallahi Resûlullah (sailaiiahu «leyfi «nitem} dönüp

kaçmad. Fakat ashabndan genç olanlar ile zrhsz olup da üzerinde silah

olmayanlar öne geçmilerdi. Bunlar Hevâzin kabilesi ile Nasr oullarnn

okçulanyla karlatlar. Okçular üzerlerine yamur gibi ok atmaya baladlar

ki hep isabet ettiriyorlard. Bunu görünce Resûlullah’n (ssiiaiUu aleyhi «salimi) yanma

geri döndüler. Resûlulah (nMahu aleyhi «sefan) beyaz katnnn üzerindeydi. Ebû

Süfyân b. el-Hâris b. Abdilmuttalib de katnnn dizginlerinden tutmutu.

Resûlullah MeUfa aleyhi malam) katrdan inip dua etti ve Yüce Allah'tan zafer diledi

Sonra: "Peygamber benim! Bunda yalan yok! Ben Abdulmuttalib'in oluyum!"

buyurdu ve ashabn tekrar sava düzenine soktu .”2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Bir de sizin göremediiniz

ordular indirdi ve inkâr edenlere azap verdi ..."3 buyruunu açklarken:

"Görülmeyen ordulardan kast meleklerdir. nkar edenlere verilen azap da

klçla öldürülmeleridir” demitir.

4

bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyr’den bildirir: Huneyn savanda Yüce Allah,

Resûlullah’a (sdhiiahu Bieyhi veseiiem) iaretli be bin melek göndererek yardmda

bulundu. Yüce Allah, Ensâr'a bu savata müminler diye hitap etti ve: "Sonra

1 Tevbe Sur. 25
3 bn Sa'd (4/51), bn Ebî eybe (14/521), Buhârî (2930) ve Müslim (1776).

3 Tevbe Sur. 26
4 bn Ebî Hatim (6/1774).
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Allah, Resulü ile müminler üzerine kendi katndan güven duygusu ve

huzur indirdi..."' buyurdu.

1

bn shâk, bnu'l-Münzir, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Beyhakî, Cübeyr b.

Mut'im'den bildirir: “Huneyn savanda müriklerin hezimetinden önce

savarken gökten siyah giysi gibi bir eyin orta yere dütüünü gördüm.

Baktmda saa sola dalan siyah kanncalar gördüm ki tüm vadiyi

doldurdular. Bunlarn da melek olduu konusunda herhangi bir üphem
kalmad. Çok geçmedi mürikler hezimete urad.”3

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Saîd b. Cübeyr: "...nkâr edenlere azap verdi ..."4 buyruunu

açklarken: “Burada azaptan kast hezimettir” demitir. 5

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ebzâ: "...nkâr

edenlere azap verdi ..."
6 buyruunu açklarken: “Bu azab ölümle ve

hezimete uratmakla verdi” demitir. “Sonra Allah, bunun ardndan yine

diledii kimsenin tövbesini kabul eder
"7 buyruunu açklarken de: “Huneyn

savanda Hz. Peygamberi (»idiahu aleyh melM brakp kaçanlann tövbesini kabul

eder” demitir.
8

bn Sa'd, Buhârî, Târih’de, Hâkim ve Beyhakî, DelâiVöe Abdullah b. yâd b.

el-Hârib’den, o da babasndan bildir ir: “Resûlulldl (saiiaiiahu aleyhi vesellem) Hevâzin

kabilesinin üzerine oniki bin kiilik bir orduyla gitti. Bu savata Tâiflilerden

öldürülen kii says Bediride müriklerden öldürülen kii says kadard. Sava

srasnda Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi vesellem) yerden ald bir avuç çakl tan bize

doru savurduktan sonra da hezimete uradk."9

Ahmed ve Müslim, Seleme b. el-Ekva'dan bildirir: Resûlullah (saldlahu aleyhi

vesellem) ile birlikte Huneyn savana katldk. Ben bir tepenin bana çktmda

1 Tövbe Sur. 26
1
îbn Ebî Hatim (6/1774).

3 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 2/449) ve Beyhakî, Delâil (5/146).

* Tevbe Sur. 26
5 bn Ebî Hatim (6/1774).
6 Tövbe Sur. 26
7 Tevbe Sur. 27
8 bn Ebî Hâtim (6/1774, 1775).

9 bn Sa'd (2/154), Buhârî (7/19), Hâkim (2/121, “sahih") ve Beyhakî (5/142).
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dümanlardan biriyle karlatm. Ona doru bir ok frlattktan sonra ortadan

kayboldu ve kendisine ne olduunu bilemedim. Müriklere baktmda baka

tepeden meydana indiklerini gördüm. ndikten sonra da Hz. Peygamber’in

(niUahu kyii w»fan) ashabyla savaa baladlar. Benim üzerimde iki parçalk bir

giysi vard. Birini üstüme, birini de altm giymitim. Her ikisini de

toparladktan sonra kaçarak Resûlullah'n (sailaiiahu Beyti veeiiem) yanna geldim.

Resûlullah(!Bii8H!huaivhiw!BiiBin)gri katnnn üzerinde beni görünce: "Ekvan'n olu

pek korkmu!" buyurdu. Mürikler Resûlullah'n (saiiaiishu aleyhi «»fcm) etrafn

sardnda yerden bir avuç toprak ald ve:
"
Yüzleri çirkinlesin!" diyerek be

topra yüzlerine doru savurdu. Bu bir avuç toprakla müriklerden gözler

toprakla dolmayan tek bir kii dahi kalmad. Ardndan geri dönüp kaçmaya

baladlar ve Yüce Allah bu ekilde onlar hezimete uratm oldu. Daha

sonra Resûlullah («aiiaiWu ai^i «atan) onlardan elde edilen ganimetlen

Müsiümanlann arasnda paylatrd.

1

Buhârî, Târih’de ve Beyhakî, DelâiVde Amr b. Süfyân es-Sekafî'den bildirin

“Huneyn savanda Resûlullah (ssiialiatu aleyhi ratan] yerden bir avuç çakl ta alp

yüzümüze doru savurunca hezimete uradk. O savata her bir ta ve aaç

bize bir süvari olarak görünüyordu.”*

Buhâri, Târih’de, bn Merdûye ve Beyhakî, (Huneyn savana mürik

olarak katlp daha sonra Müslüman olan) Yezîd b. Âmir es-Süvâî’den bildirir:

Huneyn savanda Resûlullah («afianahu aleyhi verelim) yerden ald bir avuç topra

müriklerin yüzüne doru savurdu ve: "Geri çeklin! Yüzünüz çirkin olsun!"

buyurdu. Bunu yapnca müriklerden birbiriyle karlaan herkesin gözünden

ikayet ettii ve gözünü temizlemekle urat görüldü.3

Müsedded, Müsned’de, Beyhakî ve bn Asâkir, Ümmü Bürsün'ün azatls

Abdurrahman’dan bildirir: Huneyn savana katlan müriklerden biri bana

öyle anlatt: “Resûlullah’n (salialahu aleyh, ratan) ashabyla kar karya geldiimiz

zaman karmzda bir koyunun sam kadar bile duramadlar ve onlar geri

püskürttük. Bu ekilde onlan önümüze katp sürerken beyaz katrn üzerinde

olan bir adamn yanna ulatk. Baktmzda bu adamn Resûlullah (sailaiiahu bIb^n

veseliemi olduunu gördük. Yannda güzel yüzlü beyaz tenli adamlar da vard. Bu

1 Müslim (1777).
1

Buhârî (6/310) ve Beyhakî (5/143).

3 Buhârî (8/316) ve Beyhakî. Delâit (5/143).
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adamlar bize: “Geri dönün! Yüzünüz çirkin olsun!" dediler. Geriye

döndüümüze Müslümanlar tepemize bindiler. Sonrasnda da zaten olanlar

oldu."'

Ebû Nuaym ve Beyhakî, bn shâk vastasyla Ümeyye b. Abdillah b. Amr b.

Osman b. Affân'dan bildirin Bana bildirilene göre Huneyn savanda Mâlik b.

Avf Müslümanlarn üzerine casus gönderdi. Ancak gönderdii bu casuslar

azalan kesilmi bir ekilde geri döndüler. Onlara: “Vay halinize ! Size ne oldu

öyle?” diye sorduunda: “Alacal atlar üzerinde beyaz adamlar üzerimize

saldrd. Vallahi ne olup bittiini anlamadan gördüün bu hale geldik"

dediler.
2

bn Merdûye, Beyhakî ve bn Asâkir, Mus'ab b. eybe b. Osmân el-

HacebFden, o da babasndan bildirir: Huneyn savana Peygamberimizle

(saîaiiahu dyhi maJiüiO birlikte çktm. Ancak vallahi slam dini için deil, sadece

Hevâzin kabilesinin Kurey'i yenmemesi için bu savaa katlmtm. Sava

esnasnda Resûlullah'n (sdIbHbIiu aleyhi veseiiem) yannda dururken: “Yâ Nebiyyallah!

Alacal atlar görüyorum" dediimde, Allah Resulü: “Ey eybe! Ama bu atlan

ancak kafirler görebilir" karln verdi. Sonra eliyle gösüme dokundu ve:

"Allahm ! eybe’ye hidayet ver" diye dua etti. Ayn duay üç defa tekrarlad.

Üçüncüsünden sonra elini gösümden çektiinde vallahi yeryüzünde en çok

sevdiim kii artk kendisiydi. Müslümanlar ile mürikler kar karya geldiler

ve savata ölenler öldü. Müslümanlar dalnca Hz. Peygamber (saUalahu aleyhi

«seliem) meydana indi. Ömer bineinin dizginlerinden, Abbâs ise üzengiden

tutmutu. Abbâs gür sesiyle: “Muhacirler nerede! Bakara Sûresi'nin

muhataplan nerede!" diye seslenince Müslümanlar sese doru yönelip

geldiler. Hz. Peygamber MaiiBhu aleyhi veseiM de:
"
Peygamber benim! Bunda yalan

yok! Ben Abdulmuttalib'in oluyum!" diyordu. Dönen Müslümanlar tekrar

klçlara sanlnca Allah Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vaseiiem): "te imdi ortalk kzacak!"

buyurdu. 3

1

Mtrlâlibu'l-Âliyc'du (4799) geçtii üzere Müsedded, Beyhakî, Delâil (5/143) ve bn
Asâkir (34/173).

1
Beyhakî (5/135).

3 Beyhakî (5/146) ve bn Asâkir (23/254, lafz kendisinindir).
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"Ey iman edenler! Mürikler ancak bir pislikten ibarettir.

Artk bu yllarndan sonra, Mescid i Haram'a

yaklamasnlar. Eer yoksulluktan korkarsanz, Allah dilerse

lütfuyla sizi zengin klar, üphesiz Allah hakkyla bilendir,

hüküm ve hikmet sahibidir/' (Tevlc Sur. 28)

Ahmed, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin Câbiriden bildirdiine göre

Resûlullah (tBiisiiahu alayhi veseiJem): "Sizinle anlamas olanlar ile (Müslüman olmayan)

hizmetçileriniz dnda bu yldan sonra hiçbir mürik asla Mescid-i Haram'a

giremez" buyurmutur.'

Abdurrezzâk, bn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah: “Mürikler ancak bir

pislikten ibarettir. Artk bu yllarndan sonra, Mescidi Haram'a

yaklamasnlar ..."
2 buyruunu açklarken: “Köle veya zimmet ahalisinden

olanlar bunun dndadr" demitir.

3

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde:

"...Mürikler ancak bir pislikten ibarettir. Artk bu yllarndan sonra,

Mescid-i Haram'a yaklamasnlar. Eer yoksulluktan korkarsanz, Allah

dilerse lütfuyla sizi zengin klar..."4 âyetini açklarken öyle demitir:

“Mürikler cenabet dolatklan için pistirler. Söz konusu yldan kast, haccn

Ebû Bekr'in imamlnda yapld ve Hz. Ali’nin malum ilan yapt yldr. Bu

da hicretin dokuzuncu yldr. Bir yl sonrasnda Resûlullah (saiiaiiahu aleyh veseiiem;

Veda haccn yapmt. Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem), hicretten sonra bu haccn

ne öncesi, ne de sonrasnda bir daha haccetmemitir. Vüce Allah müriklerin

Mescid-i Haram'a girilerini yasaklaynca bu durum maddi ve ticari açdan

1 Ahmed 23/18, 387 (14649, 15221) ve bn Ebî Hâtim (6/1775). Müsned'n

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
1 Tevbe Sur. 28

i Abdurrezzâk (1/271, 272),. bn Cerîr (11/404) ve bn Ebî Hâtim (6/1775).

4 Tevbe Sur. 2B
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Müslümanlarda sknt yaratt. Ancak Yüce Allah bu yönde Müslümanlara

lütuflarda bulunacan bildirmi ve haraç le cizye uygulamalaryla bu

yardmn göstermitir. Bu ekilde Müslümanlar ay ay, yl yl haraç ile cizyeden

olan paylarn almaya balamlardr. O yldan sonra da zmmi olanlar ile

Müslümanlann köleleri dnda müriklerden hiç kimse Mescid-i Haram’a

girme hakkna sahip olmamtr ."
1

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir:

Mürikler Kâbe'ye gelir yanlannda ticaret için yiyecek türü eyler de

getirirlerdi. Daha sonra âyetle Kâbe'ye girileri yasaklannca, Müslümanlar:

"Bizler yiyeceimizi nereden temin edeceiz?" demeye baladlar. Yüce Allah

da buna cevaben: "...Eer yoksulluktan korkarsanz, Allah dilerse lütfuyla

sizi zengin klar..."
2
buyurdu. Sonrasnda Yüce Allah onlara bol yamur

gönderdi. Müriklerle olan ilikileri bitince ürünlerine de bir bereket geldi .
5

ibn Cerîr ve Ebu'-eyh, Saîd b. Cübeyr'den bildirir: "Mürikler ancak bir

pislikten ibarettir. Artk bu yllarndan sonra, Mescid-i Haram'a

yaklamasnlar..."4 âyeti nazil olunca bu durum Resûlullah’n (saJiaifehu aleyhi melon)

ashabnda bir sknt oluturdu ve: "Bu durumda yiyecek ile eyalanmz

nereden alacaz?" demeye baladlar. Bunun üzerine Yüce Allah: "...Eer

yoksulluktan korkarsanz, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin klar ..."5

buyurdu ve Ehli kitap’la savamalann emretti. Müslümanlara da lütufta

bulunarak onlan varlkl kld.

bn Ebîeybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid

bu âyeti açklarken öyle demitir: Bu âyetin nazil olmasyla Müslümanlar:

"Müriklerle ticaret yapar bir eyler kazanrdk" demeye baladlar. Yüce

Allah mürikleri Mescid-i Haram'a yaklatrmamalarna karlk Müslümanlan

katndan bir lütufla varlkl klaca sözünü verdi. Bu âyet, okurken Tevbe

Sûresi'nin banda olmasna ramen yorum ve mana olarak sûrenin

sonlarnda ele alnr .

6

’ bn Ebî Hatim (6/1775-1777).
1 Tevbe Sur. 28
3 Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 1011) ve bn Ebî Hâtim (6/1777).

4 Tevbe Sur. 28
5 Tevbe Sur. 28
6 bn Ebî Hâtim (6/1777).
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bn EbîHâtim'in bildirdiine göre Atâ: "Mürik biri Harem bölgesinin içine

giremez” demi ve bu âyeti okumutur.’

Abdurrezzâk ve Nehhâs, Nâsih’öe bildirdiine göre Atâ ile Amr b. Dinar:

"...Mescid-i Haram'a yaklamasnlar ..."
7 buyruunu açklarken: "Mescid i

Haram’dan kast, Harem bölgesinin tümüdür” demilerdir. Baka bir lafzda:

"Mürik biri Harem bölgesinin içine giremez” dedikleri zikredilir.

3

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn EbîHâtim'in bildirdiine göre krime:
0

oji
"4 buyruunu: "Eer fakirlikten korkarsanz” eklinde

açklamtr.
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Allah dilerse lütfuyla

sizi zengin klar..."

6

buyruunu açklarken: "Cizye ile sizi zengin klar”

demitir .

7

bn Ebî eybe ile bnu'l-Münzir, Dahhâk'tan bu yorumun aynsn zikreder.

Abdurrezzâk’n bildirdiine göre Katâde: "...Allah dilerse lütfuyla sizi

zengin klar..."
8 buyruunu açklarken: "Yüce Allah onlan cizye ile zengin

kld” demitir.
9

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): o^JÜi £j”
1D

buyruunu: "Mürikler pisliktir” eklinde açklamtr.

Ebu'-eyh, Evzaî'den bildirir: Ömer b. Abdilazîz bir mektup yazarak

Yahudi ve Hristiyanlarn mescitlerden uzak tutulmasn söyledi ve bunu:

"Mürikler ancak bir pislikten ibarettir..."
1

âyetine dayandrd.

1 bn Ebî Hatim (6/1776).
1 Tevbe Sur. 28

3 Abdurrezzâk (9980, 9981) ve Nehhâs (sh. 497).

4 Tevbe Sur. 28
5 bn Ebî Hatim (6/1777).

6 Tevbe Sur. 28
7 bn Ebî Hatim (6/1777).
8
Tevbe Sur. 28

9 Abdurrezzâk (1/272).

’° Tevbe Sur. 28
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Mürikler ancak bir

pislikten ibarettir..."
3 buyruunu açklarken: “Bundan dolay mürik biriyle

tokalaan kii abdest almaldr" demitir.

Ebu'-eyh ve Ibn Merdûye'nin Ibn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah

(uiiaiyu aier'M veaaUem): "Mürik biriyle tokalaan kii, abdest alsn veya elini ykasn"

buyurmutur.
3

bn Merdûye, Hiâm b. Urve'den, o babasndan, o da dedesinden bildirir:

Resûlullah (ulteflahu aleyh vneiiem), Cebrail'i karlad. Tokalamak için elini uzatnca

Cebrail elini vermek istemedi. Resûlullah (saiisiiahu aleyh veseiiem): "Ey Cebrail! Neden

dimi almadn?" diye sorunca, Cebrail: "Çünkü Yahudi birinin elini tuttun. Ben

de kafir birinin dokunduu bir ele dokunmak istemem" dedi. Bunun üzerine

Resûlullah (sbIIbIIbSu aleyhi veseM su istedi. Getirilen suyla abdest aldktan sonra elini

uzatnca Cebrâil de elini uzatt/

bn Merdûye ve Semmûyeh, Fevâid’de Ebû Saîd'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sallaliahu aleyhi veselkm) öyle buyurmutur: "
Cennete ancak Müslüman

olanlar girebilir. Hiç kimse Kabe'yi çplak olarak tavaf edemez. Bu yldan sonra

hiçbir mürik Mescid-i Harama yaklaamaz. Resûlullah ile anlamas olanlarn

bu anlamas müddeti bitinceye kadar devam edecektir."

bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: Resûlullah (sallaliahu aleyhi «Kilem),

Mekke'nin fethedildii yl: "Hiçbir mürik Mescid-i Haram'a giremez.

Müslüman biri de cizye ödemez" buyurdu.

Abdurrezzâk, Musannefte Ömer b. Abdilazîz’den bildirir: Resûlullah'n

(sallaliahu aleyhi mailem) son sözü: Allah Yahudi ile Hristiyanlarn canm alsn ! Zira

1 Tevbe Sur, 28
1 Tevbe Sur. 28
3 Uydurma hadistir. Bunu bn Adiy, el-Kâmil (1/259) ve bnu'l-Cevzî, el-Mevdûâl

(2/78), el-Leâli'l-Masnûa (2/3) rivayet ve irad etmilerdir. evkânî de el-Fmâidu’l-

Mecmûa'da (sh. 8): "Yahudi veya Hristiyan biriyle tokalaan kii abdest akn veya elini

ykasn" lafzyla zikretmitir.

A Mevzû hadistir. Bunu Ukaylî, ed-Du’afâ (3/160), bnu'l-Cevzî, el-Meodüât (2/78) ve

e-evkânî de el-Fevâidu'l-Mecmûa (sh. 7, 8) zikretmilerdir.
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peygamberlerinin mezarlarm kendilerine mescit (ibadet yeri) edinmilerdir.

Ancak Arap bölgesinde iki din olmayacaktr" sözüdür.'

Abdurrezzâk, bn Cüreyc'den bildirir: Bana bildirilene göre Hz. Peygamber

(sBiaiiahu aleyhi yeseiiem) vefat srasnda Hicâz bölgesinde Yahudi ve Hristiyan

braklmamasn, Usâme komutasndaki ordunun am'a doru yola çkmasn
ve Müslümanlara yaknlklarndan dolay Kbtîlere iyi davranlmasn! vasiyet

etmitir.

1

bn Ebî eybe'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saHaDahu ebyhi

vssBiem): "Mürikleri Arap yarmadasndan çkarn!" buyurmutur.

3

bn Ebîeybe, Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh'dan bildirir: Resûlullah’nMaiiahu aleyhi

veseiiem) son sözü: "Yahudileri Hicâz bölgesinden, Necrân ahalisini de Arap

yarmadasndan çkarn" sözüdür/

bn Ebî eybe, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Resûlullah (ssJloliahu aleyhi vesileni):

"ayet hayatta kalrsam mürikleri Arap yarmadasndan çkartacam"

buyurdu. Ömer halife olduunda mürikleri çkarmtr.

5

jjjI {jt* OjjJj S/j *^j**jj

ÜJ^P-U»
|

iÂj Jj JP

"Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve âhiret gününe
inanmayan, Allah ve Resulünün haram kldn haram

saymayan ve hak dîni kendine din edinmeyen kimselerle,

boyunlarn eip elleriyle cizye verinceye kadar savan."
( Fevl>c Sur. 29)

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: Ebû Bekr'in hac

emirlii yapt ve mürikler konusunda malum ilann yapl yl: "Mürikler

1

Abdurrezzâk (9987).
2 Abdurrezzâk (9993).

3 bn Ebî eybe (12/344).

4 bn Ebî eybe (12/344).

5 bn Ebî eybe (12/345).
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ancak bir pislikten ibarettir. Artk bu yllarndan sonra, Mescid-i Haram'a

yaklamasnlar..."' âyeti nazil olduunda mürikler ticaret yapar,

Müslümanlar da bu ticaretten faydalanrlar, ihtiyaçlarn karlarlard. Yüce

Allah müriklerin Mescid-i Haram'a yaklamalarn yasaklaynca, müriklerle

olan ticari ilikilerinden dolay bu durum Müslümanlarda bir sknt yaratt.

Yüce Allah bu yönde: "...Eer yoksulluktan korkarsanz, Allah dilerse

lütfuyla sizi zengin klar..."
2
buyurdu. "Kendilerine Kitap verilenlerden

Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kldn
haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle,

boyunlarn eip elleriyle cizye verinceye kadar savan"3 âyetiyle de cizyeyi

Müslümanlara helal kld ki daha önceden böylesi bir ey alnmyordu. Yüce

Allah cizyeyi, müriklerle kesilen ticaretin telafisi olarak ihsan etti. Yüce Allah

bu ekilde cizyeyi helal klnca, Müslümanlar yasakla birlikte müriklerle

kesilen ticaretin daha iyi bir eyle telafi edildiini anladlar.4

bn Asâkiriin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (»naHahu aieyfn «esellem:

öyle buyurmutur: "Sava iki çeittir. Biri iman edene veya boyun eerek cizye

verene dek müriklerle yaplan savatr. Dieri Allah'n hükümlerine uyana dek

asi olan (Müslüman) toplulukla yaplan savatr ki bu topluluk da Allah'n

hükümlerine raz olduu zaman artk kendisine adaletle davranlr.'"’

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve

Beyhakî, Sünen’de bildirdiine göre Mücâhid: "Kendilerine Kitap

verilenlerden Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün

haram kldn haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen

kimselerle, boyunlarn eip elleriyle cizye verinceye kadar savan "6

âyetini açklarken öyle demitin “Yüce Allah’n, Resûlullah Mallahu okyh mOm) ile

ashabna Tebûk savana çkmalarn emretmesi üzerine nazil oldu.”7

’ Tevbe Sur. 28
2 Tevbe Sur. 28
3 Tevbe Sur. 29
4 bn Ebî Hatln (6/1779).

5 bn Asakir (10/245).
6
Tevbe Sur. 29

7 bn Cerir (11/403), bn Ebî Hâüm (6/1778) ve Beyhakî (9/185).
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bnu'l-Münzir, Ibn ihâb’dan bildirir: Kurey kafirleri ile dier Arap kafirleri

hakknda: "Fitne kalmayp, yalnz Allah'n dini ortada kalana kadar onlarla

savan ..."
1

âyeti nazil oldu. Ehli kitap hakknda da: "Kendilerine Kitap

verilenlerden Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün

haram kldn haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen

kimselerle, boyunlarn eip elleriyle cizye verinceye kadar savan"

1

âyeti

nazil oldu. Bu ekilde ilk cizye verenler de Necrân ahalisi oldu.

ibn Ebî Hâtim, Ibn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah'a (adlaiiahu eieyhi «eseUem): «l

jj
” 1 buyruunun anlam sorulunca: "Toprak ve kii için verilen cizyedir!

Toprak ve kii için verilen cizyedir!" buyurdu .

4

Nehhâs, Nâsih’de ve Beyhakî, Sünen ’de bildirdiine göre bn Abbâs:

"Kendilerine Kitap verilenlerden Allah’a ve âhiret gününe inanmayan,

Allah ve Resûlünün haram kldn haram saymayan ve hak dini kendine

din edinmeyen kimselerle, boyunlarn eip elleriyle cizye verinceye kadar

savan"5
âyetini açklarken: “Bununla müriklerle anlama yapma yolu

kapanmtr" demitir.

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Zeyd bu âyeti açklarken öyle

demitir: “Resûlullah (salialahu aleyhi vesellem) çevresindeki Araplarla sava bitirince

Yüce Allah bu kez Ehl-i kitâb'dan olanlarla savamasn emretmitir."7

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr:

"Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve âhiret gününe inanmayan,

Allah ve Resûlünün haram kldn haram saymayan ve hak dini kendine

din edinmeyen kimselerle, boyunlarn eip elleriyle cizye verinceye kadar

savan"8
âyetini açklarken öyle demitin “Allah'n birliine inanmayan,

Yüce Allah ile Resûlünün içki ve domuz eti gibi haram kld eyleri helal

sayan, hak din olan slâm'a girmeyen, Muhammed'den (saiiBiiahu B ieyhi .eseiitm) önce

1

Bakara Sur. 193
1 Tevbe Sur. 29

’ Tevbe Sur. 29
4 bn EbîHâtim (6/1779)
5 Tevbe Sur. 29
6 Nehhâs (sh. 500) ve Beyhakî (9/11).

7 bn Ebî Hâtim (6/1778).
8 Tevbe Sur. 29
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kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlarca boyun büküp cizye vermeyi

kabul edene kadar savan."1

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "oi ji
”1

ifadesini

açklarken: "Zorla cizyeyi vermesidir” demitir.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân b. Uyeyne: “ol
t

>”‘1
ifadesini

açklarken: “Bakasyla göndermeden, bizzat kendi eliyle cizyeyi vermesidir”

demitir .

5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ebû Sinân: "jj jc
”6

ifadesini: “Gücü yetenlerin” eklinde açklamtr.

7

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Boyunlarn eip elleriyle

cizye verinceye kadar ..."
8 buyruunu açklarken: “Holarna gitmese de,

zorla da olsa gelip cizyeyi kendi elleriyle teslim edene kadar” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

açklarken: “itilip kaklarak” demitir.

10

jLis
”9 ifadesini

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Selmân:

^i" 11

ifadesini açklarken: "Aalanm, küçük dümü bir ekilde”

demitir .

12

bn Ebî Hâtim, Muîre'den bildirir: Rüstüm'e gönderildiimde bana: "Beni

neye davet ediyorsun?” diye sordu. "slam dinine davet ediyorum. ayet

Müslüman olursan lehimizde ve aleyhimizde olanlar senin de lehinde ve

aleyhinde olur” dedim. Rütüm: "Müslüman olmay kabul etmezsem?” diye

’ îbn Ebî Hâtim (6/1778, 1780).
I Tevbe Sr. 29

* bn Ebî Hâtim (6/1780).
4 Tevbe Sur. 29
5 bn Ebî Hâtim (6/1780).
6 Tevbe Sur. 29
7 bn Ebî Hâtim (6/1780).
8 Tevbe Sur. 29
9 Tevbe Sur. 29
,0 bn Ebî Hâtim (6/1780).

"Tevbe Sur. 29
II bn Ebî Hâtûn (6/1780).
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sorunca: “Kendi elinle ve küçük dümü bir ekilde cizyeyi verirsin" karln
verdim. Bunun üzerine tercüman araclyla bana: “Cizye vermeyi anladk da

küçük düme de ne oluyor?" diye sordu. “Ayakta iken veya otururken, ama

krbaç da banda dururken cizyeyi vermendir" dedim .

1

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Selmân, kuatt kalenin ahalisine: “Ya

Müslüman olursunuz ya da boyun eerek cizyeyi verirsiniz" dedi. Onlar

“Cizye ne?" diye sorduklannda, Selmân: “Hayatnza karlk sizden dirhem ve

toprak almamzdr" karln verdi.

bn Ebî eybe ve Ahmed’in bildirdiine göre Selmân kuatt bir kalenin

ahalisine öyle seslendi: “ayet Müslüman olursanz bizim lehimizde ve

aleyhimizde olan eyler sizin de lehinizde ve aleyhinizde olur. Müslüman

olmay kabul etmezseniz boyun eerek cizye verirsiniz. Bunu da kabul

etmezseniz sizinle topyekün savarz. Zira Yüce Allah hainleri sevmez.

”

J

Ebu'-eyh, Saîd b. el-Müseyyeb’den bildirin Zimmet ahalisinin cizyeyi

verirken zahmet çektirilmelerini severim. Zira Yüce Allah: "...Boyunlarn

eip elleriyle cizye verinceye kadar..."3 buyurur.

bn Ebî eybe, Mesrûk'dan bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyh vasfen), Muâz’

Yemen’e gönderdii zaman ergen olmu her bir kii için cizye olarak bir dinar

veya bunun karl olan Meâfir4 giysisi almasn emretti.
5

ibn Ebî eybe, Zühri’den bildirir: “Resûlullah (uMMu «fcyto mdim), Hecer

Mecusilerinden, Yemen'in Yahudi ve Hristiyanlardan her bir ergen kii için

cizye olarak bir dinar ald."6

1 bn Ebî Hatim (6/1780).
1 bn Ebî eybe (12/237, 361) ve Ahmed 39/129, 137, 149 (23726, 23734, 23739).

Müstted'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

} Tevbe Sur. 29
* Yemen'in bir kabilesi olan Meâfir yapm giysilerdir. Zamanla giysinin bu kabileye

olan mensubiyeti kullanlmaz olmu ve bu giysi türü sadece Meâfir olarak kullanlmaya

balanmtr. Tehzîbu’i-Lua (2/353).

5 bn Ebî eybe (12/243).

6 bn Ebî eybe (12/243).
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ibn Ebî eybe, Becâle'den bildirir: “Hz.Ömer, Mecusilerden cizye ald.

Abdurrahman b. Avf da Resûlullah'n (sMaiu aleyhi «»tan) Hecer M ecusilerinden

cizye aldna ahadet etti."

bn Ebî eybe, Haan b. Muhammed b. Ali'den bildirir: "Resûlullah (ssiiaiiahii

aleyhi yeseM, Hecer Mecusilerine bir mektup yazd. Bu mektupta kendilerini

slam'a davet etti. Müslüman olmalan halinde bunu kendilerinden kabul

edeceini, Müslüman olmay kabul etmemeleri halinde ise cizye vermek

zorunda kalacaklann bildirdi. Böylesi bir durumda Müslümanlann onlarn

kestiklerinden yemeyeceini, onlardan kz almayacaklarm ifade etti."'

Mâlik, âfiî, Ebû Ubeyd, Emval ’de ve bn Ebî eybe, Câferiden, o da

babasndan bildirin Ömer b. el-Hattâb, Mecusilerden cizye alma konusunda

Müslümanlarla istiare edince, Abdurrahman b. Avf: "Resûlullah'n (sBiaiiahu aieyh :

mailem): «Ehli kitaptan olanlara uyguladnz eyleri onlara da uygulayn»

buyurduunu iittim” dedi.
2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Huzeyfe b. el-Yemân: "ayet

arkadalanmn Mecusilerden (cizye) aldklann görmeseydim ben de

onlardan bir ey almazdm" dedi ve: “Kendilerine Kitap verilenlerden

Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kldn
haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle,

boyunlarn eip elleriyle cizye verinceye kadar savan ”3 âyetini okudu.

Abdurrezzâk'tn, Musannefte bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib’e

Mecusilerden cizye alma konusu sorulunca u karl verdi: "Vallahi u an

yeryüzünde bu konuyu benden daha iyi bilen baka biri yoktur. Mecûsilerin

önceden inandklan ve örenip örettikleri bir kitaplar vard. Ancak bir

defasnda onlann liderleri içki içip sarho oldu. Sarho olunca da kz

kardeiyle ilikiye girdi. Kzkardeiyle ilikiye girdiini de Müslümanlardan

birkaç kii gördü. Sabah olduunda kz kardei ona: “Sen bana öyle öyle

yaptn. Ancak bunu yaptn baz kiiler gördü ve bunu kesinlikle gizli

tutmazlar” dedi. Bunun üzerine adam mal peinde koan baz kiileri çard

1 br Ebî eybe (12/246). Elbânî, el-rvâ'da (5/90, 91): "snadnn ravileri sikadr"

demitir.
1 Mâlik (1/278), âfiî (i/au'l-Ayy, 2/260), Ebû Ubeyd (88) ve bn Ebî eybe (12/343).

5 Tevbe Sur. 29
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ve onlara bir eyler verip: “Siz de biliyorsunuz ki Âdem, oullann kzlanyla

evlendirdi" dedi. Daha sonra bu ii yaptn gören Müslümanlar geldiler ve

“Haktan uzaklaana yazklar olsun! Allah'n koyduu haddi gerektiren bir i

yaptn ve bunu cezasn görmelisin" dediler. Ancak adamn yannda bulunar

ve ondan bir eyler alan kiiler bu müslümanlan öldürdüler. Daha sonra bir

kadn geldi ve: “Ben de o ii yaptn gördüm!" dedi. Adam kadna: “Filan

oullarnn fahiesine yazklar olsun!" diye çknca, kadn: “Evet, belki

fahieydi ama tövbe etti" dedi. Adam bu kadn da öldürdü. Daha sonra

kalplerinde olanlar ile kitaplan ellerinden alnp kaldnld. Bu ekilde nanç

babnda ellerinde bir ey kalmad."’

bn Ebî eybe ve Ebu'-eyh, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Resûlullah [csMaiu

aleyhi »esellem) Arap yanmadasndaki insanlarla slam için savat ve slam'dan

baka bir dini kendilerinden kabul etmedi. En üstün cihad da buydu. Daha

sonra bu ümmetin Ehli kitab’a yönelik baka bir cihadlan daha oldu. Bu da:

"Kendilerine Kitap verilenlerden Allah’a ve âhiret gününe inanmayan,

Allah ve Resulünün haram kldn haram saymayan ve hak dini kendine

din edinmeyen kimselerle, boyunlarn eip elleriyle cizye verinceye kadar

savan"2
âyetinde belirtilen cihad eklidir.

3

bn Ebî eybe ve Beyhakî, Sünen'de Mücâhid’den bildirir Müriklerle

putperestlii brakmalar için, Ehli kitap’la ise kendilerinden cizye almak için

savalr."4

Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: “Ehli kitaptan kadnlan

bize helal olanlar vardr, bir de helal olmayanlar vardr. Yüce Allah:

"Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve âhiret gününe inanmayan,

Allah ve Resulünün haram kldn haram saymayan ve hak dini kendine

din edinmeyen kimselerle, boyunlarn eip elleriyle cizye verinceye kadar

savan"5 buyurur. Buna göre cizyeyi verenlerin kadnlan bize helaldir.

Vermeyenlerin ise kadnlan bize helal deildir."

' Abdurrezzâk (10029).
1 Tevbe Sur. 29
3 bn Ebî eybe (12/238).

* bn Ebî eybe (12/239, 240) ve Beyhakî (9/136).

5 Tevbe Sur. 29
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bn Merdûye'nin lafz ise öyledin bn Abbâs: "Müslümanlarla sava

halinde olan Ehli kitab’n kadnlaryla evlenmek helal deildir" dedi ve bu

âyeti okudu.

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre adamn biri bn Abbâs'a: "Zimmî

olanlardan cizye olarak bir tarla alsam, bu tarlann da bakmn yapp imar

etsem sonra da aldmdan daha fazla olarak haracn versem olur mu?” diye

sorunca, bn Abbâs adamn böylesi bir eye kalkmamasn söyledi ve: “Yüce

Allah’n kafir birinin sorumluluuna verdii böylesi bir eyi kendi

sorumluluunuza almayn" dedi. Sonra da: "Kendilerine Kitap verilenlerden

Allah'a ve âhiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kldn
haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle,

boyunlarn eip elleriyle cizye verinceye kadar savan " 1

âyetini okudu/

^ o* 1 ijfe» *>«.

i

J Jil JJ & ij^s- Jiû\ Jy (^Ijâ,

"Yahudîler, «Üzeyr Allah'n oludur» dediler. Hristfyanlar,

«Mesih Allah'n oludur» dediler. Bu, daha önce inkar

edenlerin sözlerine benzeterek azlannda geveledikleri

sözdür. Allah onlar yok etsin, nasl da uyduruyorlar!"
(Tevbe Sur. 30)

bn shâk, bn Cerir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn
Abbâs’tan bildirir: Sellâm b. Mikem, Nu’mân b. Evfâ Ebû Enes, a’s b. Kays

ile Mâlik b. es-Sayf, Resûlullah'n (niiBiiahu Bieyhi «selem) yanna geldiler ve: “Sen

bizim kblemizi brakmken ve Üzeyr'in, Allah’n olu olduunu kabul

etmezken sana nasl tâbi olalm?” dediler. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Yahudiler, «Üzeyr Allah'n oludur» dediler. Hristiyanlar, «Mesih Allah'n

oludur» dediler. Bu, daha önce inkar edenlerin sözlerine benzeterek

azlannda geveledikleri sözdür. Allah onlar yok etsin, nasl da

uyduruyorlarl
"3 âyetini indirdi .

1

' Tevbe Sur. 29
1

Abdurrezzâk (10107).

* Tevbe Sur. 30
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: ‘'Yah udiler, «Üzeyr Allah'n

oludur» dediler.. buyruunu açklarken öyle demitin Üzeyr, Ehl-i

kitâb’dan olan bir topluluun içindeydi. Bunlar bir süre kitaplan olan

Tevrat'a göre amel ettiler. Daha sonra kitab heba ettiler ve hak olmayan

baka eylere göre amel etmeye baladlar. Tabut (kutsal emanetler sand)
da yanlanndayd. Yüce Allah onlann Tevrat’ heba edip arzulanna göre amel

ettiklerini görünce Tabut'u ellerinden ald ve Tevrat' da kendilerine

unutturdu. Tevrat’ içlerinden tamamen çkard. Sonra onlara bir hastalk

gönderdi ve hepsi ishal oldu. Bu hastalktan dolay da kiinin cieri eriyecek

gibi olmaya balad. Bu ekilde Tevrat’ tamamen unuttular ve ondan hiçbir

eyi hatrlayamaz oldular. Üzeyr de onlann âlimlerinden birisiydi. Tevrat'n

içlerinden silinmesinin üzerinden bir süre geçtikten sonra Üzeyr, Allah’a

yalvanp dua ederek içinden silinen Tevrat’n geri getirilmesini istedi. Bu

ekilde namazn klp yalvanrken Yüce Allah katndan bir nur indi ve Üzeyriin

kalbine girdi. Nurun kalbine girmesinden sonra daha önce içinden alnp

silinen Tevrat geri geldi. Ardndan kavmine: “Ey kavim! Yüce Allah bana

Tevrat' geri dönderip verdi” diye seslendi. Sonrasnda Üzeyr, Tevrat’ onlara

tekrar öretmeye balad. Bu ekilde Tevrat' örenmede bir süre geçtikten

sonra kendilerinden alnan Tabut da geri indirilip onlara verildi. Üzeyriin

Tevrat’ onlara yeniden öretmesi üzerine Tabut'un indiini görünce de:

“Vallahi Üzeyrie ancak Allah'n olu olduu için böyle bir ey verildi” demeye

baladlar. 1

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "Yahudi'ler, «Üzeyr Allah’n

oludur» dediler...*4 buryruunu açklarken: “Bunu Yahudilerden sadece bir

kii söylemitir ki onun da ad Finhâs’tr” dedi.

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs’tan bildirin srail oullan

kadnlan gece vakti toplanp namaz klarlar, bir yere çekilip Yüce Allah’n

srail oullanna yapt ihsanlan anarlard. Daha sonra Yüce Allah onlara en

kötü kullanndan biri olan Buhtunnasr’ gönderdi. Buhtunnasr Tevrat’ yakt,

Beytu’l-Makdis’i ykt. O zamanlarda da henüz bir çocuk olan Üzeyr: “Bu nasl

’ bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 1/570), bn Cerîr (11/409) ve bn Ebî Hatim (6/1781).

1 Tevbe Sur. 30
3 bn Ebî Hatim (6/1781).

4 Tevbe Sur. 30
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olabilir?" dedi ve kendini dalara, vahi hayata verdi. nsanlardan uzak durup

vahi doada kendini ibadete verdi. Bir gün mezar banda alayan bir

kadnla karlat. Ona: "Ey Allah’n kulu! Allah'tan kork! Bu acnn karln
Allah’tan bekle ve sabret. Herkesin bu yolda olduunu ve bir gün öleceini

bilmiyor musun?” deyince, kadn: “Ey Üzeyr! Sen insanlan brakp dalan ve

vahi doay mesken edinmiken bana alama m diyorsun?" karln verdi

ve öyle devam etti: "Ben kadn deilim! Ben dünyaym. Namaz kldn
yerden bir pnar çkacak ve bir aaç bitecek. Pnarn suyundan içip aacn
meyvesinden ye. O zaman yanna iki melek gelecek. Bu iki melek geldii

zaman brak istediklerini yapsnlar."

kinci gün sabah olunca namaz kld yerde bir pnar çkt ve bir aaç bitti.

Pnann suyundan içip aacn da meyvesinden yedii zaman yanna iki melek

geldi. Ellerinde içi nurla dolu bir de ie vard. ieyi ona içirdiklerinde Yüce

Allah ona Tevrat' ilham etti. Sonrasnda döndü ve srail oullarna Tevrat

okumaya, öretmeye balad. te o zaman Yahudiler hââ: “Üzeyr Allah'n

oludur" dediler.

Ebu’-eyh, Ka'b’dan bildirir: Üzeyr, Tevrat'n Musa'nn kalbine indii gibi

kendi içine de inmesi için Yüce Allah’a dua etti. Yüce Allah da Tevrat’ onun

kalbine indirdi. Sonrasnda Yahudiler: “Üzeyr, Allah’n oludur" demeye

baladlar.

Ebu’-eyh, Humeyd el-Harrât’tan bildirir: “Üzeyr, Tevrat tekrar indirildii

zaman onu on kalemle yazabiliyordu. Her bir parmayla bir kalem

tutabiliyordu.”

Ebu’-eyh, Zührî'den bildirir: Üzeyr, Tevrat' ezbere okurdu. Ayrca ona

öyle bir güç verilmiti ki bulutlann arkasndaki Ay’ görebilirdi. Bunu gören

Yahudiler de: “Üzeyr, Allah'n oludur" demeye baladlar.

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Yahudiler: “Üzeyr, Allah'n oludur"

dediler. Zira Amâlikler onlan hezimete uratp öldürmüler ve Tevrat’

ellerinden almlard. Yahudilerin geriye kalan alimleri de Tevrat'tan

ellerinden bulunanlarla birlikte kaçtlar ve bunlan dalarda gömdüler. Üzeyr

de da balarnda ibadet eder ve sadece bayramlarda aaya Yahudilerin

içine inerdi. Bu olay sonrasnda henüz genç bir çocuk olan Üzeyr alayarak:

“Rabbim! srail oullarn alimsiz mi braktn!" demeye balad ki alamaktan
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artk kirpikleri dökülüyordu. Yine bayram için indii bir zamanda geriye

dönerken mezarlktaki bir mezar banda bir kadnla karlat. Kadn mezann

banda: "Bana kim yedirecek! Beni kim giydirecek!" diyerek alyordu.

Üzeyr, kadna: "Yazk sana! Bu adamdan önce seni kim yediriyor, kim içiriyor,

kim giydiriyor, senin için kim çalyordu?" deyince, kadn: "Allah” karln
verdi. Üzeyr de: "Bil ki Allah diridir ve hiç ölmeyecektir" dedi. Kadn: "Ey

Üzeyr! srail oullarndan önce alimlere ilmi kim öretiyordu?" diye sorunca,

Üzeyr "Allah" karln verdi. Kadn: "O zaman sen neden ölen alimler için

alyordun?" diye sorunca, Üzeyr yenildiini anlad ve dönüp gitmeye çalt.

Ancak kadn onu çard ve: "Ey Üzeyr! Yann sabah olduunda filan nehre

git. çinde ykandktan sonra çkp iki rekat namaz kl. Namaz kldktan sonra

yanna bir ihtiyar gelecek. Bu ihtiyar sana neyi verirse onu al” dedi.

Üzeyr ikinci günün sabahnda söz konusu nehre gidip içinde ykand.

Sonra çkp iki rekat namaz kld. Namaz kldktan sonra da yanna ihtiyar bir

adam geldi. Ona: "Azn aç!" deyince, Üzeyr azn açt. htiyar adam onun

azna ieye benzer bir eyin içinde bulunan ve iri kor ateine benzeyen bir

eyler koydu. Ayn eyi üç defa tekrarladktan sonra Üzeyr Yahudi'lerin yanna

döndüü zaman artk Tevrat konusunda herkesten daha fazla alim biriydi.

Yahudi'lere: "Ey srail oullan! Size Tevrat’la geldim" dediinde: "Sen yalan

söylemezdin" karln verdiler. Bunun üzerine Üzeyr her bir parmana bir

kalem balad ve hepsiyle birden Tevrat' yazd. Alimler geri döndüü zaman

Üzeyriin yaptn ve dediklerini onlara söylediler. O alimler de dada küpler

için gömdükleri Tevrat parçalann çkanp getirdiler. Bunlan Üzeyriin yazm
olduu Tevrat'la karlatrdklannda ayn olduunu gördüler. Bunun üzerine:

"Yüce Allah böyle bir eyi sana ancak olu olduun için verdi" dediler.
1

bn Merduye ve bn Asâkir, bn Abbâs’tan bildirin Resûlullah MbIIbiu aleyhi

«esellem) öyle buyurdu: "Ûç konuda üpheliyim. Bunlardan biri Ûzeyr'in

peygamber olup olmaddr. kincisi Tubba'nn lanetlenip

lanetlenmediidir..." Ravi derki: "Üçuncüsünü unuttum."
1

bnu'n-Neccâr, Târih *de Ebû Saîd et-Hudrfden bildirir: Uhud savanda

Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi veseM yüzünden yaraland ve ön dilerinden biri knld. O

’ ibn Eb Hâtm (6/1781, 1782).
1 bn Asâkir (11/5, 40/317).
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günü Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «eseiiem) ellerini kaldrp öyle buyurdu: "Yüce Allah:

«Üzeyr
;
Allah'n oludur» dedikleri için Yahudilere çok öfkelendi. «Mesih,

Allah’n oludur» dedikleri için de Hristiyanlara çok öfkelendi. Yüce Allah

kanm aktan ve ailemden yana hana eziyet edenlere de çok öfkelendi."

bnu'n-Neccâr, bn Abbâs'tan bildirir: Üzeyr: “Rabbim! Seçtiin kullarnn

özellii nedir?” diye sorunca, Yüce Allah ona: "Onu aza kanaat ettirir, çou
eyi de kyamet gününde vermek üzere ona saklanm” diye vahyetti.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini: "Benzeterek” eklinde açklamtr.

3

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bu, daha önce nkar edenlerin

sözlerine benzeterek ..."3 buyruunu açklarken: "Daha önce din sahiplerinin

bu yönde dediklerinin benzerini diyerek, manasndadr” demitir.

4

bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde:

"...Bu, daha önce inkar edenlerin sözlerine benzeterek ..." 5 buyruunu

açklarken öyle demitir: Hristiyanlar, kendilerinden önce Yahudilerin:

“Üzeyr, Allah’n oludur” demesi gibi: “Mesih, Allah'n oludur” dediler.

6

bn Cerîr, bnu’I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre

bn Abbâs: “J& ifadesini açklarken öyle demitin “Allah onlara lanet

etsin, anlamndadr. Kurîân'da Allah'n öldürmeye yönelik bu tür tüm ifadeleri

lanet manasndadr.”8

bnu’I-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “&l

ifadesini açklarken: “Araplarn kulland bir deyimdir" demitir.

’ Tevbe Sur. 30
2 bn Cerîr (11/413) ve bn Ebî Hâtim (6/1783).
i Tevbe Sur. 30
9 bn Cerîr (11/414).

5 Tevbe Sur. 30

‘ bn Ebî Hâtim (6/1783).

7 Tevbe Sur. 30
8 bn Cerîr (11/415) ve bn Ebî Hatim (6/1783).
9 Tevbe Sur. 30
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"Onlar Allah' brakp hahamlarn, papazlann ve Meryem
olu Mesih'i rahlen olarak kabul ettiler. Halbuki onlara

ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan baka
ilah yoktur. O, bunlann ortak kotuktan eylerden

münezzehtir." (Tevbe Sur. 3i)

bn 5a’d, Abd b. Humeyd, Tirmizî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî,

Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen'de Adiy b. Hâtim’den bildirin Hz.

Peygamberin (saiiaNahu aleyhi veseiiem) yannda geldiimde Tevbe Sûresî’nin: "Onlar

Allah' brakp hahamlarn, papazlarn ve Meryem olu Mesih'i rableri

olarak kabul ettiler..."
1

âyetini okuyordu. Okuduktan sonra da öyle

buyurdu: "Bunlar sözkonusu kiilere ibadet etmezlerdi; ancak helal kldklarn

helal, haram kldklarn da haram sayarlard."
2

Abdurrezzâk, Firyâbî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve Beyhakî,

Sünen’de, Ebu’l-Bahterî’den bildirin Adamn biri Huzeyfe’ye: "Onlar Allah'

brakp hahamlarn, papazlarn ve Meryem olu Mesih'i rableri olarak

kabul ettiler..."
3 âyetine göre bunlar söz konusu kiilere ibadet mi

ediyorlard?" diye sordu. Huzeyfe: "Hayr! Ancak helal kldklarn helal, haram

kldklarn da haram sayarlard" karln verdi.
4

Ebu'-eyh ve Beyhakî, uabu'l-îman'da bildirdiine göre Huzeyfe: "Onlar

Allah' brakp hahamlarn, papazlarn ve Meryem olu Mesih’i rableri

olarak kabul ettiler..."
5
âyetini açklarken: "Bunlar söz konusu kiilere ibadet

1 Tevbe Sur. 31

J Tahrîcu’l-Keâfda (2/66) geçtii üzere bn Sad, Tirmizî (3095), bn Ebî Hâlim

(6/1784), Taberânî 17/92 (218), Tahrîcu'l-Keâfda (2/66) geçtii üzere bn Merdûye ve

Beyhakî (10/116). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2471).

3 Tevbe Sur. 31

4 Abdurrezzâk (1/272), bn Ebî Hatim (6/1784) ve Beyhakî (10/116).

3 Tevbe Sur. 31
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etmezlerdi, ancak Allah'a isyan olan eylerde onlara itaat ederlerdi”

demitir .

1

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar Allah' brakp

hahamlarn, papazlarn ve Meryem olu Mesih'i rableri olarak kabul

ettiler. Halbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan

baka ilah yoktur. O, bunlarn ortak kotuklar eylerden münezzehtir
"3

âyetini açklarken öyle demitir: “Hahamlarn rab edinenler Yahudiler,

papazlann rab edinenler ise Hristiyanlardr. Ne var ki kendilerine indirilen

kitapta kendisinden baka ilah olmayan Allah'a kulluk etmeleri emredilmitir.

Yüce Allah kendisine uydurulan eylerden münezzeh ve uzaktr.”

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk; “Âyette

zikredilen 'Ahbâr' onlara kitaplann okuyanlar, 'Ruhbân' ise alimleridir”

demitir.
3

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre ibn Cüreyc: “Âyette zikredilen 'Ahbâr'

Yahudilerden, 'Ruhbân' ise Hrsitiyanlardandr” demitir.

bn EbîHâtim, Siiddî'den aynsn zikreder.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Fadl b. yâd: “Ahbâr alimler, Ruhbân ise

âbidlerdir” demitir.
5

jîsJ ol tfl ^ jy bifk 0Î Ojjj

Oj^ISÜI

"Allah'n nurunu azlanyla söndürmek isterler. Kafirler

istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktr."
(Tcvkc Sur. 32)

* Beyhakî (9394).
1 Tevbe Sur. 31

3 bn Ebî Hâlim (6/1784).

4 bn Ebî Hatim (6/1787).

5 bn Ebî Hatim (6/1787).
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Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Allah'n nurunu azlaryla

söndürmek isterler..."

1

buyruunu açklarken: "Allah’n nurunu sözleriyle

söndürmek isterler” demitir.

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Allah'n nurunu azlaryla

söndürmek isterler..."5 buyruunu açklarken öyle demitin "Bunlar

Muhammed (sellaiiahu slayhi veseiiem) ile ashabnn ölüp gitmesini, yeryüzünde slam'a

göre Allah'a kulluun olmamasn isterler. Bunu isteyenler de kafir Araplar,

Ehl i kitâb'dan olanlar ve Hz. Peygamber (»hiiahg aleyhi veseiiem) ile savap getirdii

ayetleri inkar edenlerdir.”4

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde: "Allah'n

nurunu azlaryla söndürmek isterler ..."
5 buyruunu açklarken: "Bunlar

Yahudi ile Hristiyanlardr” demitir.

4* Ö&J
* * *

s *

"O, Allah'a ortak koanlar holanmasalar bile dinini, bütün

dinlere üstün klmak için, peygamberini hidayetle ve hak

dinle gönderendir." (Tcvke sur . 33)

Ahmed, Müslim, Hâkim ve bn Merdûye, Hz. Âie’den bildirir: Resûlullah

(laiiaiiahu aiefhi «allan): "Lât ve Uzza’ya taplmadan kyamet kopmaz" buyurdu.

Kendisine: "Yâ Resûlallah! Yüce Allah: "O, Allah'a ortak koanlar

holanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün klmak için, peygamberini

hidayetle ve hak dinle gönderendir
"6

âyetini indirince slâm dininin

tamamen hakim olacan düünmütüm” dediimde u karl verdi: "Bir

iire dediin ekilde olacaktr. Ancak daha sonra Yüce Allah ho kokulu bir

esinti yollayacak ve kalbinde hardal tanesi kadar dahi hayr bulunanlarn

(£•4^ j*

1 Tevbe Sur. 32
1
îbn Ebî Hatim (6/1785).

3 Tevbe Sur. 32
4 bn Ebî Hatim (6/1785, 1786).

5 Tevbe Sur. 32
6
Tevbe Sur. 33
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ruhunu alacaktr. Sonrasnda geriye hayrsz kiiler kalacak ve tekrar atalarnn

dinine döneceklerdir.
,n

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî: "...Peygamberini hidayetle ve hak

dinle gönderendir"2 buyruunu açklarken: “Hidayetten kast Tevhîd, Kur'ân

ve slam'dr" demitir.

bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen'de bildirdiine göre bn Abbâs: “ Ji-

Jl buyruunu öyle açklamtr: “Yüce Allah’n,

Peygamberine («olBlahüBeYKiveadBrTt) dinin bütün hususlann açklamas, dine bütün

olarak onu muttali klmas ve din hususunda hiçbir eyi ona gizli

brakmamasdr. Mürikler ile Yahudiler de böylesi bir eyi istemiyorlar ve

bundan holanmyorlard.”4

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen'de bn Abbâs'tan bildirir:

“Yüce Allah Hz. Peygamberi' [sallaliahu aleyhi reselim) slam dininin dier bütün dinlere

üstün olmas için göndermitir. Bu bakmdan dinimiz dier bütün dinlerden

daha üstündür. Bizim erkeklerimiz dier dinlerden olan kadnlardan daha

üstün iken dier dinlerden olan erkekler bizim dinimizden olan kadnlardan

daha üstün deildir."5

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Sünen'de bildirdiine göre

Câbir: "...Dinini, bütün dinlere üstün klmak için..."
6 buyruunu açklarken:

“îsa b. Meryem çkt zaman dier bütün dinlerden olanlar kendisine tâbi

olur" demitir/

bnu'l-Münzir, bn EbTttâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî, Sünen'de bildirdiine

göre Mücâhid: "...Dinini, bütün dinlere üstün klmak için..."
8 buyruunu

açklarken öyle demitir. “Bu üstünlük yeryüzünde hiçbir Yahudi ve

Hristiyan kalmad zaman, herkesin din olarak sadece slam dininden

’ Müslim (2907) ve Hâkim (4/446, 447, 549).
J

Tevbe Su. 33
J Tevbe Sur. 33
4 Beyhakî (9/182).

5 bn Ebî Hâtim (6/1786) ve Beyhakî (7/172).

6 Tevbe Sur. 33
7
Saîd b. Mansûr ( Tefsîr, 1013) ve Beyhakî (9(180).

8
Tevbe Sur. 33
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olduu zaman gerçeklemi olacaktr. Böylesi bir durumda da koyun kurttan

yana, sr aslandan yana, insan da ylandan yana güven içinde olacaktr.

Fareler tahl çuvallarna dokunmayacak, cizye kaldrlacak, haç knlacak ve

domuz da öldürülecektir. Bu da îsa b. Meryem indii zaman

gerçekleecektir.”
1

Abd b. Humeyd ve bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "...Dinini,

bütün dinlere üstün klmak için ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir:

Dinler alt tanedir. Bunlar da: "Dorusu, inananlar ve yahudiler, Sabiiler,

hristiyanlar, mecusiier, ortak koanlar arasnda, kyamet günü Allah kesin

hüküm verecektir ..."3 âyetinde belirtilmitir. Dier bütün dinler slam'dan

izler tayabilir, ancak slam dini onlardan biz iz tamaz. Yüce Allah da

mürikler istemese de slam dinini dier bütün dinlere kar üstün klacan

bildirmi, bu yönde hükmünü vermi, takdirini etmitir.

Abd b. Humeyd ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Hureyre: "...Dinini,

bütün dinlere üstün klmak için ..."4 buyruunu açklarken: "îsa b.

Meryem'in çkyla olacaktr” demitir.

j-Û» jl>ii öl^il
J^Sil # \j~S \^\ *JJ1 \4 b

Slj JVbJb
*

"Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçou,

insanlarn mallarn haksz yollarla yiyorlar ve Allah'n

yolundan alkoyuyorlar. Altn ve gümüü biriktirip

gizleyerek onlar Allah yolunda harcamayanlan elem dolu

bir azapla müjdele/' (Tevt* Sur. 34)

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "Ey iman edenler! Hahamlardan

ve rahiplerden birçou, insanlarn mallarn haksz yollarla yiyorlar ..."5

’ bn Ebî Hatim (6/1786) ve Beyhakî (9/180).
2 Tevbe Sur. 33
3 Hacc Sur. 17
4 Tevbe Sur. 33
5 Tevbe Sur. 34
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buyruunu açklarken öyle demitir: Ahbâr, Yahudilerin alimleri, ruhbân ise

Hristiyanlann alimleridir. Bunlar Yüce Allah'n indirmedii, kendi elleriyle

yazdklar kitaplara dayanarak insanlarn mallann yerler. "Karlnda az bir

ücret alabilmek için kendi elleriyle kitap yazp da sonra: 'ite bu Allah

katndan gelmedir' diyenlere yazklar olsun..."' âyeti ile "Onlardan bir

takm. Kitapta olmad halde Kitaptan zannedesiniz diye dillerini eip

bükerler. O, Allah katndan olmad halde: 'Allah katndandri derler ..."
2

âyeti de bunu anlatmaktadr.

Ebu'-eyh’in bildirdiine güre Süddî bu âyeti açklarken: "Ahbâr,

Yahudilerin alimleri, ruhbân ise Hristiyanlann alimleridir. Bunlann

alkoyduklan ve Allah'n yolu olarak ifade edilen de Muhammed'dir (uitsiiahu aleyhi

veseiiem)" demitir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Fudayl b. yâd: “Âhiret alimlerinin peinden

gidin. Dünya alimlerinden saknp uzak durun ki gafletleriyle sizlere zarar

vermesinler" demi ve: "Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden

birçou, insanlarn mallarn haksz yollarla yiyorlar ve Allah'n yolundan

alkoyuyorlar..."3 âyetini okumutur.

bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Altn ve gümüü
biriktirip gizleyerek onlar Allah yolunda harcamayanlar..."4 buyruunu

açklarken öyle demitin "Bunlar mallannn zekatn ödemeyenlerdir. Yerin

altnda veya üstünde olsun zekat ödenmeyen her mal "kenz”

kategorisindedir. Yerin altnda veya üstünde olsun zekat verilen her mal bu

kategori dndadr.

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre ibn Abbâs: “Zekat verilen mal, kenz deildir" demitir.

5

Mâlik, bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, bn
Ömer'den bildirir: “Zekat verilen mal, yerin yedi kat dibinde olsa dahi kenz

saylmaz. Zekat verilmeyen mal ise ortada olsa dahi kenz'dir."'

1

Bakara Sur. 79
1
Âl-i Imrân Sur. 78

J Tevbe Sur. 34

* Tevbe Sur. 34
5 bn Ebî eybe (3/190) ve bn Ebî Hatim (6/1788).
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bn Merdûye, aynsn merfû olarak bn Ömer'den bildirir .

1

bn Adiy ve Hatîb'in Câbir'den bildirdiine göre Resûlullah (himmu aleyhi naiim)

zekat ödenen maln kenz olmadn ifade etmitir .

3

bn Ebî eybe, Câbir'den aynsn mevkuf olarak (sahabiye atfen)

zikreder.

4

Ahmed, Zühd’de, Buhârî, bn Mâce, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen'de

bildirdiine göre bn Ömer bu âyeti açklarken öyle demitir: "Bu durum

zekatn farz klnmasndan önceydi. Zekat hükmü nazil olunca Yüce Allah

zekat maln temizleyicisi kld. Onun için saysn bildikten sonra Uhud da
kadar altnm olsa umurumda olmaz. Zira zekatn verir ve onu Allah'a itaat

yolunda kullannm ."5

bn Ebî eybe ve Ebu r-eyh, Saîd b. Ebî Saîd'den bildirin Hz.Ömer'in

hilafeti döneminde adamn biri kendisine ait olan bir evi satt. Ömer ona:

"Evin bedelini sakla. Karnn yatann altna göm" dedi. Adam: "Ey

müminlerin emiri! Bu ekilde mal kenz olmaz m?" diye sorunca, Ömen
"Zekatn verdikten sonra kenz saylmaz" dedi .

6

bn Merdûye ve Beyhakî, Ümmü Seleme'den bildirir. "Yâ Resulallah! Altn

ve gümüten taklanm var. Bunlar kenz'e girer mi?" diye sorduumda, Allah

Resûlü (saliöiiaftu aleyhi vaseilsm):
"Zekatn verdiin sürece kenz deildir" buyurdu .

7

Ahmed, Tirmizî, bn Mâce, bn Ebî Hâtim, ibn âhin, et-Terîb ve't-

Terhîb’de, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Ebû Nuaym, Hilye’de Sevbân’dan

bildirin "...Altn ve gümüü biriktirip gizleyerek onlar Allah yolunda

harcamayanlar..."
8

âyeti nazil olduunda Resûlullah’la (jdsUu aleyhi meiM

birlikte bir yolculuktaydk. Ashabndan bazlan: "O zaman hangi maln daha

hayrl olduunu bilsek de onu edinsek” deyince, Allah Resûlü:
"
Kiinin sahip

' Mâlik (1/256), bn Ebî eybe (3/190) ve bn Ebî Hâtim (6/1788).

’ Tahrîcu'l-Keâfda (2/66, 67) geçtii üzere bn Merdûye.
* bn Adiy (7/2647, 2652) vc Haöb (0/12).

4 bn Ebî eybe (3/190).

> Ahmed (sh. 195), Buhârî (4661), bn Mâce (1787) ve Beyhakî (4/82).

6 bn Ebî eybe (3/190).

7 Dcyhak (4/83).
§
Tevbe Sur. 34
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olabilecei en deerli ey; Allah' zikreden bir dil, Allah'a ükreden bir kalp ve

iman konusunda erkeine yardmc olan bir hanmdr" buyurdu. Baka bir

lafzda: "Âhiretine yardmc olan bir hanmdr" eklinde geçer .

1

bn Ebî eybe, Müsned'de, Ebû Dâvud, Ebû Ya'lâ, bn Ebî Hâtim, Hâkim,

ibn Merdûye ve Beyhakî, Sünen’de bn Abbâs’tan bildirir: “...Altn ve

gümüü biriktirip gizleyerek onlar Allah yolunda harcamayanlar...”
2
âyeti

nazil olduu zaman bu durum Müslümanlara ar geldi ve: “Bizden sonra

kalacak çocuklarmza mal brakmadan yapamayz” demeye baladlar.

Bunun üzerine Ömer: “Ben sîzi bu skntdan kurtannnrT dedi ve Hz.

Peygamberin (saiiaiiehu aleyhi vesüiism) yanna gitti. Sevbân da onun peinden gitti.

Ömer, Hz. Peygamberce (aHei«tw aleyhi veseM: “Ey Allah'n Peygamberi! Bu âyet

ashabna ar geldi” deyince, Allah Resulü (sdiaUahu aleyhi «»im: "Yüce Allah zekat,

ihtiyaç fazlas mal size temiz yapmak için farz kld. Miras konusundaki paylan

da sizden geriye kalan mallar konusunda farz kld" buyurdu. Ömer bunu

duyunca tekbir getirdi. Allah Resûlü (sBiaiiahu aleyhi «ailem) öyle devam etti:

"Kiinin biriktirebilecei en hayrl eyin ne olduunu söyleyeyim mi? Yüzüne

baklnca nee veren, bir emir verilince yerine getiren ve kocas yannda

olmad zaman geride kalan koruyan saliha hanmdr."3

Dârakutnî, Efrâd’da ve bn Merdûye, Bureyde'den bildirir: "...Altn ve

gümüü biriktirip gizleyerek onlar Allah yolunda harcamayanlar..."4 âyeti

nazil olduu zaman ashab: "Bu gün mal biriktirme (kenz) konusunda ar bir

ey nazil oldu” demeye baladlar. Ebû Bekn "O zaman bugün neyi

biriktirelim?" diye sorunca, Allah Resûlü (saMiahu aleyhi «selism): "Zikreden bir dil,

ükreden bir kalp ve kocasna imam konusunda yardma olan saliha bir hanm"

karln verdi .

5

1 Ahmed 37/75, 76 (22392), Tirmizî (3094, "hanen"), bn Mâce (1856), bn Ebî Hâtim

(6/1788) ve Ebû Nuaym (1/182). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2470).
1 Tevbe Sur. 34
5 Metâlibu'l-Âliye’de (4004) geçtii üzere ibn Ebî eybe, Ebû Dâvud (1664), Ebû Ya'lâ

(2499), bn Ebî Hâtim (6/1788, "sahih"), bn Kesîr, Tefsîr'de (4/82) geçtii üzere bn
Merdûye ve Beyhakî (4/83). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen Ebî Dâvud

,

363).

* Tevbe Sur. 34
s Tahrîçu'l-Keâfda (2/70, 71) geçtii üzere bn Merdûye. Zeylaî: "Zayf hadistir"

demitir.
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Ahmed, Abdullah b. Ebi’l-Hüzeyl'den bildirir: Bir arkadamn bana

bildirdiine göre Resûlullah (sstiaiiahu eiaytn «seM:
"
Yok olasca altn ve gümü!"

buyurdu. Ashab: “Yâ Resûlatlah! O zaman altn ve gümü dnda ne kaldnp

saklayalm?” dediklerinde, Allah Resulü (saliaiiahu aleyhi «seliem): "Zikreden bir dil,

ükreden bir kalp ve kocasna âhireti konusunda yardmc olan bir hanm "

karln verdi.’

bn Ebîeybe’nin Hasan(- Basrî)'den bildirdiine göre Peygaberimiz (satisMu

aleyhi veseiierr): "Kii malnn zekatn verdii zaman bakalarnn bu mal üzerinde

olan hakkn ifa etmi olur. Daha fazlasn vermek de kii için daha hayrldr"

buyurmutur.

2

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir’in bildirdiine göre Câbir b. Abdillah:

“Malnn zekatn verdiin zaman ondan kötülüü de gidermi olursun. Bu

ekilde de mal kenz olmaktan çkar.”3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: “...Altn ve gümüü biriktirip

gizleyerek onlar Allah yolunda harcamayanlar..."
4 buyruunu açklarken

öyle demitir: Bu âyet genel olarak hem Ehli kitap hem de Müslümanlar

hakkndadr. Kii helal mal kazandnda bu mal üzerinde olan Allah'n hakkn

ödemedii zaman mal kenz olur. Eer mal çoksa, bu mal üzerinde olan

Allah'n hakkn ödedikten sonra onu gömerse kenz olmaz.”

Ebu'-eyh, bn Zeyd'den bildirir: “Allah'a itaat yolunda ve bir farz

konusunda harcanmayp biriktirilen mal kenzdir. Namaz ile zekat da birlikte

ve beraber farz klnmlardr."

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Altn ve gümüü

biriktirip gizleyerek onlar Allah yolunda harcamayanlar..." 5 buyruunu

açklarken öyle demitin “Bunlar Ehli kitap’tan olanlardr. Ancak âyetin hem

genel, hem de özel yönü vardr.”

1 Ahmed 38/189 (23101). Muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.
1 bn Ebî eybe (3/116). Elbânî, es-Siisiletu 'd-Da'fe'de (14/69 zayf olduunu

söylemitir.

3 bn Ebî eybe (3/114).

4 Tevbe Sur. 34
s Tevbe Sur. 34
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bnu'd-Durays, lbâ b. Ahmer’den bildirir: Hz. Osman mushaflar yazmak

istedii zaman "Uvüij çil» jj-iîli"’ âyetindeki "j" harfini atmak

istediler. Ancak Ubey: "Ya bu harfi olduu gibi brakrsnz ya da klcm
boynuma koyarm!" deyince olduu gibi braktlar.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib: "Dört bin

dirhem ve aas kiinin geçimi için nakafadr. Daha fazlas ise kenz’dir"

demitir.

2

bn Ebî Hâtim ve Taberânî’nin bildirdiine göre Ebû Umâme: "Klçlarn

üzerindeki süslemeler kenz’dendir. Ben bu konuda sadece duyduumu size

aktanyorum” demitir .
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Suddî: "...Altn ve gümüü biriktirip

gizleyerek onlar Allah yolunda harcamayanlar..."4 buyruunu açklarken:

"Bunlar kble ahalisi olan müslümanlardr" demitir.
5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre irâk b. Mâlik ile Ömer b.

Abdilazîz: "...Altn ve gümüü biriktirip gizleyerek onlar Allah yolunda

harcamayanlar..."
6
âyetini açklarken öyle demilerdir: "Bu âyetin hükmünü

daha sonra nazil olan: "Mallarnn bir ksmn, kendilerini temizleyip

artacak zekat olarak al ..."
7
âyeti neshetmitir .

8

byj& p£ U \Jjii pL-V pyS U iJu

"O gûn bunlar cehennem ateinde kzdrlacak da onlarn
alnlar, böürleri ve srtlan bunlarla dalanacak ve, «te
bu, kendiniz için biriktirip sakladnz eylerdir. Haydi,

'Tevbe Sur. 34
* bn Ebî Hâtim (6/1788).

3 bn Ebî Hâtûn (6/1789) ve Taberânî (7538), Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (3/67) der

ki: "isnadnda güvenilir ancak tedlîs yapan Bakiyye vardr."
4 Tevbe Sur. 34
5 bn Ebî Hâtim (6/1789).
6 Tevbe Sur. 34
7 Tevbe Sur. 103
8 bn Ebî Hâtim (6/1789).
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tadn bakalm, biriktirip sakladklarnz!» denilecek."
(Tevbe Sur. 35)

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, bnu'l-Münzir, bn Ebt Hâtim ve bn
Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»llallahu aleyh vmiiem)

öyle buyurmutur: "Altn ve gümüü olup da bunun hakkn (zekatn)

ödemeyen kii için kyamet gününde bu altn ve gümü levhalar haline getirilip

Cehennem ateinde kzdrlr. Sizin zamannzla elli bin yllk olan bir günde

Yüce Allah insanlar hakkndaki hükmünü verene kadar bunlarla yanlan
,
yüzü,

srt dalanr. Sonunda ya Cehennem ya da Cennete doru olan yolu kendisine

gösterilir."'

Ebû Ya’lâ ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (saJidiahu a/eyhi veullem): "Böylesi bir azapta dinar üstüne dinar, dirhem

üstüne dirhem konmaz. Bunun yerine sahibinin derisi geniletilir. Sonra

"Onlarn alnlar, böürleri ve srtlar bunlarla dalanacak ve, «te bu,

kendiniz için biriktirip sakladnz eylerdir. Haydi, tadn bakalm,

biriktirip sakladklarnz!» denilecek
"2 buyurmutur .

3

ibn Ebî Hâtim, Taberânî ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre ibn Mes’ûd: "O

gün bunlar cehennem ateinde kzdrlacak da onlarn alnlar, böürleri ve

srtlar bunlarla dalanacak..."4 buyruunu açklarken öyle demitin

"Biriktirdii mallardan dolay azap görecek olan kiinin üzerinde bir dirhem

dier bir dirheme, bir dinar da dier bir dinara demez. Bunun yerine derisi

geniletilir ve her bir dirhem ile dinar ayn ayn konulur. Bu ekilde ne bir

dirhem dier bir dirheme, ne de bir dinar dier bir dinara demi olur.”
5

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "O gün bunlar cehennem

ateinde kzdrlacak da onlarn alnlar, böürleri ve srtlar bunlarla

’ Buhârî (1402, 3073, 6956), Müslim 987 (26), Ebû Dâvud (1658) ve bn Ebî Hâtim

(6/1790).

1 Tevbe Sur. 35
} Metâlib'de (3997) geçtii üzere Ebû Ya'lâ. bn Hacen "Çok zayftr" demitir.
* Tevbe Sur. 35
5 bn Ebî Hâtim (6/1790) ve Taberânî (8754). Heysemî, Mecmau'z-Zevâd'de (3/65) der

ki: "Ravileri sikadr."
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dalanacak..."
1 buyruunu açklarken: “Derisi geniletilerek dalanr”

demitir.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: *0 gün bunlar cehennem

ateinde kzdrlacak da onlann alnlar, böürleri ve srtlar bunlarla

dalanacak..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir: Bir ylan alnna ve

yüzüne dolanarak: “Cimri davrandn o maln ite benim!" der.

bn Ebî Hâtim, Sevbân’dan bildirir: “Kii ölüp de geriye altn veya gümü
brakt zaman Yüce Allah bunlardan her bir krat ateten bir levha haline

getirir ve ayaklarndan çenesine kadar bu levhalarla dalanr. Sonrasnda

artk ya balanr ya da cezas devam eder." 3

bn Merdûye aynsn Sevbân’dan merfû olarak zikreder.

Abdurrezzâk, Musannefte, Ebû Zeriden bildirir: "Mal biriktirenlere

yüzlerinden, yanlanndan ve srtlanndan dalanaca müjdesi verilmitir."

4

bn Sa’d, bn Ebîeybe, Buhârî, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye,

Zeyd b. Vehb’den bildirir: Rebeze’de bulunan Ebû Zer’in yanna uradmda:
“Seni bu bölgeye getiren nedir?" diye sordum. u karl verdi: “am'da

iken: "...Altn ve gümüü biriktirip gizleyerek onlar Allah yolunda

harcamayan lan elem dolu bir azapla müjdele" 3 âyetini okudum. Muâviye:

“Bu âyet bizden bahsetmemektedir. Burada söz konusu olanlar Ehli

kitap’tri’ dedi. Ben ise: “Hem bizim hakkmzda, hem de onlann hakknda

nazil oldu" karln verdim. Burada oluumun nedeni budur."6

Müslim ve bn Merdûye, Ahnef b. Kays'dan bildirir: Ebû Zer gelip: "Mal

biriktirenleri srtlarndan girip yanlanndan çkacak, yüzlerinden girip

arkalarndan çkacak bir dalama ile müjdele" dedi. Ona: “Ne diyorsun?” diye

1

Tevbe Sur. 35
1 Tevbe Sur. 35

* bn Ebî Hâtim (6/1790).
4 Abdurrezzâk (6865).

5 Tevbe Sur. 34
6 bn Sa'd (4/226), bn Ebî eybe (3/212, 11/110, 111), Buhârî (1406, 4660) ve bn Ebî

Hâtim (6/1789).
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sorduumda: "Ben sadece Peygamberinizden (s>iafiahu ateytn «senem) duyduum eyi

söyledim" karlm verdi.'

bn Sa’d ve Ahmed, Ebû Zeriden bildirir "Dostum Muhamed’in (nflaflehu deytu

«rofcmjbana tembihlediine göre balanp saklanan altn ve gümü bunu Allah

yolunda harcamad sürece kyamet gününde sahibine kor atei olarak geri

dönecektir." Ravi der ki: "Bundan dolay Ebû Zer yllk maan ald zaman

hizmetçisini çanr ve yllk kendisine ne kadar zahire yeteceini sorard.

Ondan sonra bu zahire ile eyalan alr, geri kalanlarla normal para (fils) alrd .

1

bn Ebî eybe ve bn Merdûye’nin Ebû Zeriden bildirdiine göre

Resûlullah {saRaMu aleyhi «seiiBm) öyle buyurmutur "Develerin zekat, srlarn

zekat, koyunlarn zekat ve giysilerin (kuman) zekat vardr. Borç ald
birine vermek veya Allah yolunda harcamak için olmadkça fazladan bir dinar

veya bir dirhem veya altn tozu kaldrp saklayan kiinin bu saklad kenz'dir

ve kyamet gününde bunlarla dalanacaktr."3

bn Merdûye aynsn Ebû Hureyre’den merfû olarak zikreder.

bn Merdûye’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (niMiahu

aieytî "(Zekat verilmeyen) dinar kenz'dir, dirhem kenz'dir, krat da

kenz'dir" buyurmutur.

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Hibbân, Hâkim ve bn Merdûye,

Sevbân'dan bildirir "Hz. Peygamber (sddfahu aleyh rerefan), ganimete ihanet

etmeden, kenz yapmadan ve geriye borç brakmadan ölen kiinin Cennete

gireceini ifade etti.”
4

bn Merdûye, Ebû Mucîb e-âmî’den bildirir Ebû Hureyre’nin klcnn

kabzas gümütendi. Bunun üzerine Ebû Zer kendisine öyle dedi:

’ Müslim (992).

1 bn Sa'd (4/229, 230) ve Ahmed 35/307, 308 (21384). Müsned’in muhakkikleri: "snad

Müslim'in artlarna göre sahihtir" demilerdir.

3 bn Ebî eybe (3/213).

4 Ahmed 37/104 (22427), Tirmizî (1573), Nesâî, S.el-Kübrâ (8764), bn Mâce (2412), bn
Hibbân (198) ve Hâkim (2/26). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1278).
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“Resûlullah’n (saifei^j aie^ ««*»»): "(Ölüp de) geriye altn veya gümü brakan kii

(kyamet gününde) bunlarla dalanr" buyurduunu iitmedin mi?”

1

Taberânî ve bn Merdûye, Ebû Umâme'den bildirir: Resûlullah'n (aiiaiiahu aleyhi

vteibm] öyle buyurduunu iittim: «Ölüp de geriye altn veya gümü brakan

kii kyamet gününde bunlarla dalanr. Sonrasnda da artk ya balanr ya da

cezas devam eder.»
1

bn Merdûye’nin CâbVden bildirdiine göre Resûlullah (sailallehu eleri» vesdiem}

öyle buyurmutur "Biriktirilip de zekat ödenmeyen her mal (kenz) kyamet

gününde getirilip bunlarla sahibinin alnndan ve yüzünden dalanr ve: «Cimri

davranp biriktirdiin maln ite budurl» denilir."

Taberânî, M.eZ-Eusaf’ta ve Ebû Bekr e-âfiî, el-aylâniyyât’da Hz. Ali’den

bildirdiine göre Resûlullah (satlellahu aleyhi »eseilem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah

Müslümanlarn zenginlerine imkanlar dahilinde fakirlere bir eyler vermeyi

farz kld. Zengin Müslümanlar mallarn onlardan esirgemedikçe fakir ve aç

düen Müslümanlar sknt çekmeyeceklerdir. Esirgemeleri halinde ise Yüce

Allah onlar çetin bir ekilde hesaba çekecektir. Sonrasnda artk ya onlar

balayacak ya da elim bir azaba maruz brakacaktr."

3

Taberânî, M.es-SaÎT*âe Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (»yiahu aleyhi

rneHen): "Zekatn vermeyen kii, kyamet gününde cehennemde olacaktr"

buyurmutur.*’

bn Ebîeybe’nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Zekatn vermeyen kiinin

namaz da yok gibidir" demitir.
5

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Zekatn vermeyen kii

Müslüman deildir" demitir.

1

1

Tahricu'l-Keafda (2/72) geçtii üzere bn Merdûye.
2
Taberânî (7636) ve Tahrîcu'l-Keâfda (2/72) geçtii üzere bn Merdûye. Heysemî,

Mecmau'z-Zevâidde (3/125) der ki: '"snadnda tedlîs yapan ravi Bakiyye bulunmaktadr."
3 Taberânî (3579) ve Ebû Bekr e-âfiî 1/95 (48). bnu'l-Cevzî, lelu’l-Mütm&hiye (2/1):

"Bu hadisin Resûlullah'tan (sallallahu aleyhi vesellem) gelmi olmas doru deildir"

demitir.
4 Taberânî (2/58). Hasen hadistir (Elbân, Sahîhu'l-Câmi', 5683).

5 bn Ebî eybe (3/114).
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bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk: "Namaz, ancak zekat da

vermekle kabul görür" demitir .

2

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Zekatn vermeyen kii

kyamet gününde Muhammed'in mm

M

m sM» madan) diliyle lanetlenmi biridir"

demitir.

3

Hâkim, Ebû Saîd el-Hudrî vastasyla Bilâl’den bildirin Resûlullah (siiaiiahu aleyhi

vseiifm): "Ey Bilâl! Yüce Allah'n huzuruna zengin deil, fakir biri olarak çk"

buyurdu. "Bu nasl olacak?" diye sorduumda: "Sana nzk verildii zaman

bunu saklayp biriktirme. Senden bir ey istenildii zaman da vermemezlik

etme" buyurdu. "Bunu nasl yapabilirim?" diye sorduumda: "Ya böyle

yaparsn ya da cehenneme gidersin" karln verdi .

4

Ahmed, Zühd’de Ebû Bekr b. el-Münkedir'den bildirir: am valisi Habîb b.

Mesleme, Ebû Zer’e üçyüz dinar gönderdi ve: “htiyaçlarn için kullan" dedi.

Ancak Ebû Zer paray getiren adama: "Bunlan ona geri götür! Allah yolundan

saptrmak için benden bakasn bulamam m? içinde bannacami2 bir

çadnmz, ihtiyaçlarmz karlayacak üç tane koyunumuz ve lütfedip

hizmetimizi gören bir eimiz var. Bundan fazlasna sahip olmaktan da

korkanm!” karln verdi.

5

Ahmed, Zühd'de bildirdiine göre Ebû Zer: "iki dirhemi olan kiinin

(kyamet gününde) hesab bir dirhemi olan kiinin hesabndan daha çetin

olur" demitir .

6

Buhar ve Müslim, Ahnef b. Kays'tan bildirin Kurey'in ileri gelenlerinin

bulunduu bir mecliste otururken saç sakal kank, giysileri ve görünüü

dank bir adam çkageldi. Mecliste bulunanlara selam verdikten sonra öyle

dedi: “Müjdeler olsun! Mal biriktiren (kenz yapan) kiiye Cehennem ateinde

kzdmlan talar meme ucuna konulacak, yakp kürek kemiklerinden çkacak.

Kürek kemiinin üzerine konulunca da yakp göüs memesinden çkacak!"

’ bn Ebî eybe (3/114).

J bn Ebî eybe (3/114).

} bn Ebî eybe (3/115).

4 Hâkim (4/316). Hadisi Hâkim sahih bulurken Zehcbî zayf olduunu söylemitir.

J Ahmed (sh. 147).
6 Ahmed (sh. 147).
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Bunlar dedikten sonra da gidip bîr direin yannda oturdu. Kim olduunu

bilmiyordum, ama peinden gidip yanna çöktüm. Ona: “Sanrm o topluluk

senin söylediklerinden pek holanmad” dedim. Adam: “Onlar hiçbir eyin

farknda deiller. Oysa bir defasnda dostum... ” deyince: “Dostun kim?” diye

sordum. “Dostum, Peygamberimizdir (albllohu aleyhi veseiM” dedi ve öyle devam

etti: “Dostum bana: "Uhud dam görüyor musun
7“

diye sordu. “Evet,

görüyorum” dediimde, Allah Resulü: "Bu da kadar alimimin olmasn ve üç

dinar dnda hepsini infak etmi olmay da istemezdim" buyurdu. Bunlar da

hiçbir eyin farknda deiller. Dünya için ne varsa toplayp biriktiriyorlar.

Vallahi Yüce Allah'n huzuruna çkncaya kadar onlardan ne dünyalk bir ey
ister, ne de dini bir konuda fetva sorarm.”

1

Ahmed ve Taberânî, eddâd b. Evs'ten bildirir: “Ebû Zer, Resûlullah’tan

CsaJiaiiehu aleyhi meiM ar bir hüküm iittii zaman köyüne gider bu hükme göre

davranrd. Daha sonra Resul ullah Mallak aleyhi veseM ayn konuda ruhsat verip

hükmün arln hafifletirdi. Ebû Zer ruhsatl ve hafifletilmi yeni hükmü

Resûlullah'tan Mallak aleyhi veseM duyar, ancak bu ruhsata göre deil konunun

daha önceki ar hükmüne göre amel ederdi.”
2

JU pi 4ii L-ii yi \£ yii- i h jjih\ îIp ö\

iiyii; 5Ü illi Î~jî I4L

jjkî £ i Ü>î i

>

ûpi} Ts pZjkâ u&ilfcjg^iii \Jmj

"Allah'n gökleri ve yeri yaratt günkü yazsnda, Allah'a

göre aylarn says onikidir. Bunlardan dördü haram
aylardr. Bu dosdoru bir nizamdr. Öyleyse o aylarda

kendinize zulmetmeyin. Topyekûn sizinle savaan
putperestlerle siz de topyekûn savan ve bilin ki Allah

saknanlarla beraberdir.” (Tcvbe Sur. 36)

Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Ebu'-

eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, uabu’l-îman'da Ebû Bekre'den bildirir: Hz.

1 Buhar (1407, lafz kendisinindir) ve Müslim (992).

2 Ahmed 28/360, 361 (17137) ve Taberânî (7166, lafz kendisinindir). Müsned'in

muhakkikleri: "Hasen hadistir" demilerdir.
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Peygamber (duiahu aleyhi «MM Veda haccnda bir hutbe verip öyle buyurdu:

"Bilin ki zaman Yüce Allah'n gökleri ve yeri yaratt gündeki durumuna geri

dönmütür. Bir yl on iki aydr. Bu aylardan dördü haram aylardr. Haram

aylardan üçü pepee gelir ki bunlar Zilka'de, Zilhicce ve Muharrem aylandr.

Dieri de Cemaziyelahir ile aban ay arasnda olan Mudar kabilesinin Receb

aydr.

Bezzâr, bn Cerîr ve bn Merdûye'nir Ebû Hureyre’den bildirdiine göre

Resûlullah (seiiniihu aleyhi veseiiam) öyle buyurmutur: "Zaman Yüce Allah'n gökleri

ve yeri yaratt gündeki durumuna geri dönmütür. Bu aylardan dördü haram

aylardr. Haram aylardan üçü pepee gelir, biri de Cemaziyelahir ile aban ay

arasnda olan Mudar kabilesinin Receb aydr."

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Ömer'den

bildirir: Resûlullah MaMm aleyhi vadim), Vedâ hacc srasnda Terik günlerinin

ortasnda Minâ’da bir hutbe verdi ve öyle buyurdu: "Ey insanlar! Zaman

döndü. imdi zaman artk Yüce Allah'n gökleri ve yeri yaratt gündeki

durumu gibidir. Allah katnda bir yl on iki aydr. Bunlardan dördü haram

aylardr. îlki Cemaziyelahir ile aban ay arasnda olan Mudar kabilesinin

Receb aydr. Dier üçü de Zilka'de, Zilhicce ve Muharrem'dir." 1

bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Hz.

Peygamber [saHBiiahu aleyhi malan) bir hutbe verip öyle buyurdu: "Zaman Yüce

Allah'n gökleri ve yeri yaratt gündeki durumuna geri dönmütür. Bu

aylardan dördü haram aylardr. Haram aylardan üçü pepee gelir, biri de

Mudar kabilesinin Receb aydr. Bilin ki nesi (aylarda erteleme) yapmak,

küfürde ileri gitmektir. Kafirler böyle yapmakla doru yoldan saptrlrlar

Ahmed, Bâverdî ve bn Merdûye, Ebû Hun-a er-Rakkâî’den, o da

sahabelerden biri olan amcasndan bildirir: Terik günlerinin ortasnda

Resûlullah'n (uHaiahu aleyhi «sefem) devesinin dizginlerinden tutmutum. Toplanan

1 Ahmed 34/23, 24 (20386), Buhârî (3197, 4406, 4662, 5550, 7447), Müslim (1679), Ebû

Dâvud (1948), bn Ebî Hâtim (6/1791) ve Beyhakî (3805).

3
Bezzâr, Kefu’l-EstSr (1142) ve bn Cerîr (11/440). Heysemî, Mecmuu ’z-Zevâid'de

(3/278) der ki: "snadnda zayf biri olan E' as b. Sevvâr vardr."

3 bn Cerîr (11/440), bn Ebî Hâtim (6/1791) ve bn Kesir, Tefsirde (4/87) geçtii üzere

bn Merdûye.
4 Tahricu'l-Keâfda (2/75) geçtii üzere bn Merdûye.
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insanlar da etrafndan datyordum. Bir ara: “Ey insanlar! Hangi ayda

olduunuzu biliyor musunuz? Hangi günde olduunuzu biliyor musunuz?

Hangi beldede olduunuzu biliyor musunuz
?"

diye sordu. Ashab: “Mukaddes

bir günde, mukaddes bir ayda ve mukaddes bir beldedeyiz" dediler. Bunun

üzerine Resûlullah Misibbu «ter*» «ailem) öyle buyurdu: "Bu gününüzün, bu

aynzn, bu beldenizin haraml gibi kyamet gününe dek kanlarnz ve

mallarnz birbirinize haramdr! Sözümü dinleyin ki hayat bulasnz. Dikkat

edin de birbirinize zulmetmeyin! Dikkat edin ve birbirinize zulmetmeyin!

Kiinin gönlü olmadktan sonra mal bir bakasna haramdr. Bilinki

Cahiliyeden kalma kan davalar, mallar ve adam kayrmalar kyamete kadar

ayaklarmn altndadr. îlk kaldrdm kan davas da Leys oullarnda süt

annesinde iken Hüzeyl kabilesi tarafndan öldürülen Rebîa b. el-Hâris b.

Abdilmuttalib'in kandr. Cahiliyeden kalma ribâ da kaldrlmtr! Yüce Allah

da ilk olarak Abbâs b. Abdilmuttalib'in ribasnn kaldrlmasna hükmetmitir!

Bunlardan sadece anaparanz sizindir. Ne zulmedin, ne de zulme urayn.

Bilin ki zaman, Yüce Allah’n gökleri ve yeri yaratt gündeki durumuna

geri dönmütür. Gökleri ve yeri yaratt günde Allah'n yazsna göre Allah

katnda aylarn says on iki olup, bunlardan dördü haram aylandr. te bu

doru hesaptr. O aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Dikkat edin de benden

sonra küfre dönüp birbirinizin boyunlarn vurmayn. eytan, namaz klanlarn

kendisine kulluk etmesinden ümidini kesmitir
,
ancak yine de bu yönde cmlan

her dem kkrtr. Kadnlar konusunda Yüce Allah’tan saknn! Onlar sizlerin

yannda birer emanettirler ve kendileri konusunda bir eye sahip deiller.

Onlarn sizin üzerinizde haklan olduu gibi sizin de onlann üzerinde

haklarnz vardr. Sizin onlann üzerinde olan haklanmz, sizden baka kimselere

yataklannz çinetmemeleridr ve sevmediiniz kimseleri evlerinize

almamalandr. Ancak size kar gelmelerinden çekinirseniz onlara önce öüt

verin, sonra yataklannz aynn, sonra yaralamadan vurun! Onlann da sizin

üzerinde olan haklan, maruf ölçüler dahilinde kendilerini yedirip içirmek ve

güzelce giydirmektir! Sizler onlan Allah'n bir emaneti olarak aldnz ve

Allah'n adyla onlann ferclcrini kendinize helal kldnz. Dikkat edin! Her

kimin yannda bir emanet varsa onu sahibine iade etsin.”

Sonra Resûlullah (saiBiiahu d^yti «-assiiem) kollann açt. "Allahm! Tebliimi ifa ettim

mi? Tebliimi ifa ettim mi?” buyurdu ve öyle devam etti: "Burada hazr
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bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi aktarsn. Zira kendisine aktarlan nice

kii var ki bizzat duyandan bu konuda daha kavrayc olabilir.'*

Saîd b. Mansûr ve ibn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

“...Bunlardan dördü haram aylardr... buyruunu açklarken: “Bunlar

Muharrem, Receb, Zilka’de ve Zilhicce aylandr" demitir.
3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Jûiül «Sjii AS"4

buyruunu: “Dosdoru olan yasa, takdir budur” eklinde açklamtr.
5

Ebü Dâvud ve Beyhakî, uabu'l-îmariös Mucibe el-HâhiIfden o da babas

veya amcasndan bildirir Resûlullah'n Mailahu afeyu «ueiicn) yanna gittim ve

Müslüman oldum. Bir sene sonra yanna gittiimde halim ve eklim

deimiti. Ona: “Yâ Resûlallah! Beni tanmadn m?” diye sorduumda:
"
Sen

kimdin
?"

buyurdu. “Ben geçen yl yanma gelen Bâhilî kabilesinden olan

kiiyim” dediimde: "yi bir halin vard, sana böyle ne oldu?" diye sordu.

“Yanndan aynldktan sonra sadece geceleri yemek yedim” dediimde:

"Neden kendine böyle eziyet ettin? Böyle yapacana Sabr (Ramazan) ay ile

beraber her aydan bir gün oruç tut" buyurdu. “Daha fazla tutma gücüm var,

bunu arttr'' dedim. "O zaman her aydan iki gün oruç tut" buyurdu. “Daha

arttr” dediimde: "Her aydan üç gün oruç tut" buyurdu. “Daha da arttr”

dediimde ise: "O zaman haram aylarda üç gün oruç tut, üçgün tutma.

Üç gün tut, üç gün tutma. Üç gün tut, üç gün tutma " buyurdu ve her

defasnda üç parman açp kapatt .

6

Taberânî, el-Evsafta Enes'ten bildirdiine göre Resulullah !w#aSaUj aier*» «ailem)

öyle buyurmutur: "Haram aylardan birinin Perembe, Cuma ve Cumartesi

günlerim oruçlu geçiren kiiye Yüce Allah iki yllk ibadet sevab yazar."
1

’ Ahmed 34/299-301 (30695).

1 Tevbe Sur. 36
3 Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 1014).

* Tevbe Sur. 36
5 Beyhakî (6/1792).

6 Ebû Dâvud (2428) ve Beyhakî (3738). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfSünen Ebî Dâvud

,

526).

7 Taberânî (1789). Zayf hadistir (Elbânî, Da'fuTCâmi', 5649).
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Müslim ve Ebû Dâvud, Osmân b. Hakîm’den bildirir: Saîd b. Cübeyrie

Receb aynda oruç tutmay sorduumda öyle dedi: "bn Abbâs'n bana

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) Recep aynda öyle pepee oruç

tutard ki bu ayn tümünü oruçlu geçirecek sanlrd. Yine bu ayda oruca öyle

pepee ara verirdi ki artk bu ayda hiç oruç tutmayacak sanlrd ."

1

Beyhakî'nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (taiiaiiahu aleyh, veseiiem) öyle

buyurmutur:
"
Receb aynda bir gün oruç tutan kii bütün bir yl oruçlu

geçirmi gibi sevap alr. Bu aydan yedi gün oruç tutan kiiye Cehennemden

yedi kap da kendisine kapanr. Bu aydan sekiz gün oruç tutan kiiye Cennetin

sekiz kaps da açlr. Bu aydan on gün oruç tutan kii. Yüce Allah'tan ne

dilerse ona verilir. Bu aydan on be gün oruç tutan kiiye gökten birisi:

«Geçmi günahlarn baland. Amellerine devam et. Geçmite yaptklarn

kötülükler de iyilie çevirildi» diye seslenir. Bu aydan daha fazla oruç tutan

kiiye de Yüce Allah'n ihsan daha fazla olur. Nuh peygamber Recep aynda

gemiye bindi. Hem kendisi oruç tuttu hem de beraberinde olanlara oruç

tutmalarn söyledi. Gemi onlarla alt ay boyunca. Muharrem aynn on'una

kadar yol ald ."3

Beyhakî ve Isbehânî, Ebû Klâbe’den bildirir: "Cennette Receb ayndan

oruç tutanlar için özel bir saray vardr." Beyhakî der ki: "Rivayet Ebû

Klâbe’de mevkuftur. Ebû Klâbe de tabiînden biridir. Böylesi bir durumda

olan kii de bunu ancak vahyin nazil oluu srasnda bulunan kiilerden naklen

söyleyebilir."3

Beyhakî, Ebû Hureyre'den bildirir: "Resûlullah (saiiaiBhu aleyhi Yesellem) Ramazan

dnda sadece Receb ile âban aylarnda oruç tutard ."4

Beyhakî'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahii Baytu veseM öyle

buyurmutur: "Recep ay, Allah'n aydr ve Asam (Sar ay) olarak

isimlendirilir. Cahiliye döneminde Receb ay girdii zaman bitene kadar

1

Müslim (1157) ve Ebû Dâvud (2430, lafz kendisinindir).
1 Beyhakî (3801).

5 Beyhakî (3802).

* Beyhakî (3803, "zayf").
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silahlarn asp kaldrrlar. Bu ayda insanlar uyuduu zaman yollar güvenli

olur, kimse kimselerden korkmaz.'*

Beyhakî, Kays b. Ebî Hâzm'dan bildirir: "çimizdeki kutsallndan dolay

Cahiliye döneminde Receb ayn «Asam (sar)» diye isimlendirirdik.”
2

Buhârî ve Beyhakî, Ebû Recâ el-Utâridî'den bildirir: Cahiliye döneminde

Receb ay girdii zaman: "Keskin demirleri yere düüren ay geldi" derdik.

Sonrasnda ay bitene kadar mzrak ve oklardaki demirleri söker atardk .

3

Beyhakî’nin Selmâr el-Fârisî’den bildirdiine göre Resûlullah (sniiaiiahu eteyt

mailem} öyle buyurmutur: "Receb aynda bir gündüz ile gece var ki bu gündüzü

oruçla geceyi de ibadetle geçiren kii yüz yl oruç tutup yüz yl ibadet etmi gibi

sevap alr. Bu gündüz ile gece de Receb aynn son üç günündedir. Yüce Allah

da Muhammed’i bu ayda gönderdi.'"'

Beyhakî’nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah <s»iaiiahu aleyhi vmUm] öyle

buyurmutun "Receb aynda bir gece var ki bu gecede ibadette bulunan kiiye

yüz yllk iyilik sevab yazlr. Bu gece de Receb aynn son üç günü içindedir.

Bu gecede her rekatnda Fatiha Sûresi ile Kur'ân'dan bir sure okuyan, her iki

rekatta teehhüdde bulunup sonunda selam veren, sonrasnda yüz defa: «Allah'

her türlü eksiklikten tenzih ederim. Hamd ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan

baka ilah yoktur. Allah büyükler büyüüdür» diyen, yüz defa balanma
dileyen, yüz defa Peygamber'e salavât getiren ve o gecenin sabahna da oruçlu

balayan kii Allah'a isyan olan bir konuda olmadktan sonra dünya ve

âhiretine yönelik edecei her türlü duaya Yüce Allah icabet eder." Beyhakî der

ki: "Bu hadis bir önceki hadisten daha zayftr."5

Beyhakî'nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (saiieiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurmutur: "Aylar içinde Yüce Allah'n seçtii ay, Receb aydr. Bu ay,

Allah'n aydr. Receb ayna gereken saygy gösteren kii, Yüce Allah'a gereken

saygy göstermi demektir. Yüce Allah da kendisine gereken saygy gösteren

kiiyi Naîm Cenneti'ne sokar, büyük rzasna mazhar klar. aban ay da benim

1

Beyhakî (3804, “zayf")
* Beyhakî (3807).

i Buhârî (4376) vc Beyhakî (3808, lafz kendisinindir).

4 Beyhakî (3811, “zayf").

5 Beyhakî (3812, "zayf").
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ayrtdr. aban ayna gereken saygy gösteren kii, bana gereken saygy

göstermi demektir. Bana gereken saygy gösteren kiinin de kyamet gününde

öncüsü ve az olurum. Ramazan ay ise ümmetimin aydr. Ramazan ayna

gereken saygy gösteren, bu ayda haram klnan eylere riayet edip haddini

amayan, bu ayn gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçiren, bütün

uzuvlarn haram olan eylerden koruyan kii Ramazan ayndan, Allah'n

kendisinden hesabn soraca tek bir günah dahi olmadan çkar."'

bn Mâce ve Beyhakî, bn Abbâs’tan bildirir: "Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi mailem)

Receb ayn tamamyla oruçlu geçirmeyi yasaklad.”
2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "Allah’n

gökleri ve yen yaratt günkü yazsnda, Allah'a göre aylarn says

onikidir..."* buyruunu açklarken: "Bu âyetle nesî yaplarak geciktirme ii

netlie kavuur” demitir.

4

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin uabu'l-îman’da bildirdiine

göre bn Abbâs: "Allah'n gökleri ve yeri yaratt günkü yazsnda, Allah'a

göre aylarn says onikidir. Bunlardan dördü haram aylardr. Bu dosdoru

bir nizamdr, öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Topyekûn sizinle

savaan putperestlerle siz de topyekûn savan ..."3 âyetini açklarken öyle

demitir: "Yüce Allah, katnda aylann on ki tane olduunu belirttikten sonra

bunlardan dört tanesini seçip haram aylar olarak belirledi ve bu aylarda

ilenen bir günahn dier aylara nazaran daha ar olduunu, bu aylarda

yaplan salih amelin dier aylara nazaran daha deerli olduunu bildirdi.

Bunun yannda bu on iki ay boyunca Müslümanlarn kendilerine zulmedip

yazk etmemelerini ve müriklerle savamalarn emretmitir.” 6

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde:

"...Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin ..."7 buyruunu açklarken

1

Beyhakî (3813, "münker").
1 bn Mâce (1743) ve Beyhakî (3814, "zayf"). Çok zayftr (Elbân, DaT/ Sünen bn

Mâce, 380).

J Tevbe Sur. 36
4 bn Ebî Hâtim (6/1791).

5 Tevbe Sur. 36
6 bn Ebî Hatim (6/1791, 1793) ve Beyhakî (3806).

7 Tevbe Sur. 36
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öyle demitir “Haram aylarda yaplan bir zulmün vebali, dier aylarda

yaplan zulmün vebalinden daha ar ve daha çetindir. Yüce Allah yarattklar

içinden baz eyleri seçmitir. Örnein baz melekleri kendine elçiler

seçmitir. Baz insanlar kendine elçiler seçmitir. Sözler arasndan kendisinin

anld sözleri seçmitir. Yeryüzünden baz yerleri mescit seçmitir. Aylar

arasndan Ramazan ayn seçmitir. Günler arasndan Cuma gününü seçmitir.

Geceler arasndan Kadir Gecesi’ni seçmitir. Onun için Yüce Allah’n deer

verdii eylere siz de deer verin. Zira akl ve idrak sahiplerinin yannda bir

eye ancak Yüce Allah’n verdii deere göre deer verilir."

1

bnu’I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin ..."
3 buyruunu açklarken:

“Bu aylardan kast, yln bütün aylandr" demitir.
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...öyleyse o aylarda

kendinize zulmetmeyin..."4 buyruunu açklarken: “Zulmetmek demek

Allah’a isyan olan amellerde bulunmak ve O’na itaati brakmaktr" demitir.

5

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mükâtil: "...Topyekun

sizinle savaan putperestlerle siz de topyekûn savan ..."
6 buyruunu

açklarken: “Bu âyet, bu alanda ruhsat tanyan tüm âyetlerin hükmünü

neshetti" demitir.

7

Beyhakî, uabu'l-îtnan’da Ka’b'dan bildirir: Yüce Allah tüm beldeler

arasndan baz beldeleri seçti. Allah'n da en sevdii belde Haram beldedir.

Yüce Allah zamanlar içinden baz zamanlar seçti. Yüce Allah'n en sevdii

zamanlar da Haram aylardr. Allah'n en çok sevdii ay da Zilhicce aydr.

Zilhicce ay içinde en çok sevdii günler bu ayn ilk on günüdür. Yüce Allah

günler içinden de baz günleri seçmitir. Allah’n en çok sevdii gün Cuma

günüdür. Yüce Allah geceler içinden de baz geceleri seçmitir. Yüce Allah'n

en sevdii gece Kadir Gecesi'dir. Yüce Allah gündüz ve gecelerden de baz

1 bn Ebî Hâtim (6/1793).

' Tevbe Sur. 36
3 bn Ebî Hâtim (6/1792).

* Tevbe Sur. 36
s bn Ebî Hâtim (6/1792).
6 Tevbe Sur. 36
1 bn Ebî Hâtim (6/1793).
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vakitleri seçmitir. Bu bakmdan Yüce Allah’n en sevdii vakitler farz

namazlann vakitleridir. Yüce Allah sözler içinden de baz sözleri seçmitir.

Yüce Allah’n en sevdii sözler de: "Lâ ilahe illallah, Allahu Ekber,

Sübhânallah ve Elhamdülillah” sözleridir.

1

üij&\ fjsil^ Sl ^lj

"Haram aylan ertelemek, ancak inkârda daha da ileri

gitmektir ki bununla inkâr edenler saptrlr. Allah'n haram
kld aylann saysna uygun getirip böylece Allah'n

haram kldn helâl klmak için haram ay bir yl helâl, bir

yl haram sayyorlar. Onlann bu çirkin ileri, kendilerine

süslenip güzel gösterildi. Allah, inkâra toplumu doru yola

iletmez." (Tcv^ Sur. 37)

Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Amr b. uayb'dan, o babasndan, o

da dedesinden bildirir Araplar bir yl bir ay, bir yl da iki ay helal sayarlard.

Hacc da ancak yirmialt ylda bir tuttururlard. Yüce Allah'n, Kitab'nda

bahsettii "Nesî (erteleme)" de budur. Ebû Bekriin, müslümanlarn banda
haccettii yl da ite bu yla denk gelmiti. Bunun içindir ki Yüce Allah o hacc,

Hacc- Ekber diye isimlendirmitir. Ertesi yl da Hz. Peygamber (saiiaalu aleyhi veseiiem)

hacca gitti. Müslümanlar hilali gözetlediklerinde Resûlullah (sayiahj aleyhi veseiiem):

"Zaman, Yüce Allah'n gökleri ve yeri yaratt o ilk gün gibi olmutur"

buyurdu .

2

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Ömer’den bildirir: Resûlullah (saiiaiishu aleyhi

«selleml Akabe’de durdu ve: "Nesî, eytandandr, küfürde ileri gitmektir.

Bununla kafirler saptrlr. Zira haram olan bir ay bir yl helal, baka bir yl ise

haram yapyorlar " buyurdu. Cahiliye döneminde de mürikler bir yl

' Beyhakî (3740).
1
Taberânî, el-Evsat (2909). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/29) der ki: "Kavileri

sikadr."
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Muharrem ayn haram Safer ayn helal sayarken, bir yl da Safer ayn haram

Muharrem ayn ise helal sayyorlard. Nesî denilen ey de budur.

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan

bildirir. Künyesi Ebû Sumâme olan Cünâde b. Avf el-Kinânî, her yl hac

mevsiminde bulunur ve: "Bilmelisiniz ki Ebû Sumâme knanamaz! lk Safer

(Muharrem) ay bu yl helaldir" diye seslenir ve o yl Safer ayn helal klard.

Bu ekilde bir yl Safer ayn, bir yl da Muharrem ayn haram klard. te Yüce

Allah'n: "Haram aylar ertelemek, ancak inkârda daha da ileri gitmektir ki

bununla inkâr edenler saptrlr. Allah'n haram kld aylarn saysna

uygun getirip böylece Allah'n haram kldn helâl klmak için haram ay

bir yl helâl, bir yl haram sayyorlar ..."
2 buyruunda ifade edilen budur.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Haram aylar ertelemek,

ancak inkârda daha da ileri gitmektir..."
4 buyruunu açklarken öyle

demitir “Cahiliye döneminde Muharrem ayma Safer de derlerdi. Safer de lk

Safer ile kinci Safer olmak üzere iki taneydi. Bu ekilde bir yl lk Safer'i, bir yl

da kinci Safer'i helal aylardan sayarlard .''5

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Ebû Mâlik'den bildirir Cahiliye döneminde

mürikler bir yl on üç ay yaparlard. Muharrem ayn da Safer ay yaparlar ve

bu ayda haram olan eyleri helal klarlard. Yüce Allah da bu konuda: "Haram

aylan ertelemek, ancak inkârda daha da ileri gitmektir...*
6
âyetini indirdi.

7

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Tavus: “Yüce Allah'n eytandan arndrd
ay Muharrem aydr" demitir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "Haram aylar ertelemek, ancak

inkârda daha da ileri gitmektir ki bununla inkâr edenler saptnlr. Allah'n

haram kld aylarn saysna uygun getirip böylece Allah'n haram

’ bn Ebî Hatim (6/1793, 1794).

1 Tevbe Sur. 37
3 bn Cerîr (11/451, 452) ve bn Ebî Hâtûn (6/1793, 1794).

4 Tevbe Sur. 37
5 bn F.bî Hatim (6/1794).

5 Tevbe Sur. 37
7 bn Cerîr (11/454).
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kldn helâl klmak için haram ay bir yl helâl, bir yl haram sayyorlar..."
1

âyetini açklarken öyle demitin Künyesi Ebû Sumâme olan Cünâde b. Avf b.

Ümeyye ef-Kinânî, her yl hac mevsiminde bulunur ve: “Bilmelisiniz ki Ebû

Sumâme'ye kar çklamaz ve knanamaz! lk Safer (Muharrem) ayt bu yl

helaldir" diye seslenir ve o yl Safer ayn helal klard. Bu ekilde bir yl Safer

ayn, bir yl da Muharrem ayn haram klard. Önceleri bir kabile haram

aylardan birinde baka bir kabileye saldrmak istedii zaman Ebû Sumâme’ye

gelir ve Safer ay için: “Bu ay bize helal kl" derlerdi. Zira Araplar haram

aylarda savamazlard. Bu ekilde Ebû Sumâme bu ay bir yl heial sayarken

dier yl haram sayard. Ondan sonraki yl da Muharrem ayn yine haram

yapard. Allah’n haram kld aylarn saysn denkletirip dörde tamamlarlar,

ancak Safer ayn bir yl helal bir yl haram sayarlard.

bn Merdûye, ibn Abbâs’tan bildirir Nee, Fukaym ogullanndan olan

Kinâne kabilesinin Mâlik ogullanndan bir topluluktur. Bu topluluun banda
bulunan son kii Kalemmes adnda biriydi. Muharrem ayn ilk erteleyen kii

de budur. Bu kii kral gibiydi ve Muharrem aym bir yl haram, bir yl da helal

sayard. Bu ay haram sayd zaman Zilka'de, Zilhicce ve Muharrem olmak

üzere üç ay pepee haram olurdu. Yüce Allah'n da Hz. brâhim zamannda

haram kald ay says buydu. Ancak bu ay helal kld zaman haram klnan

aylan dörde tamamlamak için bu ayn yerine Safer ayn haram klard ve:

"Olduu gibi haram aylan dörde tamamladm. Zira haram olan bir ay helal

kldm zaman yerine bir baka ay haram klarm" derdi. Kalemmes'in

hükmü altnda bulunan ve bu konularda ona uyan Araplarda uygulama bu

ekildeydi. Ancak Yüce Allah, Muhammed’iisBiiailahu^pyhvEseiiEm) gönderince haram

aylan üçü pepee olmak üzere, biri de Cemaziyelâhir ile âban ay arasnda

bulunan Mudar kabilesinin ay Receb olmak üzere dört olarak belirledi.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Vâil: "Haram aylar

ertelemek, ancak inkârda daha da ileri gitmektir..."’ buyruunu açklarken:

“Bu âyet, Kinâne ogullanndan Nesî adnda bir adam hakknda nazil oldu. Bu

adam haram aylarda avap ganimet elde etmek için Muharrem ayn Safer

ay klard" demitir.

’ Tevbe Sur. 37
1 Tevbe Sur. 37
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bn Ebî Hâtim, Ebû Vâil'den bildirin "Nesî, Kinâne oullarndan sözüne ve

görülerine itibar edilen bir adam ve liderdi. Bu kii Muharrem aynt bir yl

Safer ay yapar ve bu ay helal klarak baz kabileler ganimetler elde ederlerdi.

Dier bir yl da bu ay tekrar haram sayarlard."
1

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "Haram aylar ertelemek, ancak

inkârda daha da ileri gitmektir..."
2
âyetini açklarken öyle demitir: Dalâlet

ahalisinden bazlan haram aylar içine Safer ayn da kattlar. Hac mevsiminde

liderleri kalkp: "Bilin ki ilahlarnz Muharrem ayn haram kld" derdi ve o yl

Muharrem ayn haram klarlard. Bir sonraki yl da kalkp: "Bilin ki ilahlannz

Safer ayn haram kld" derdi ve o yl Safer ayn haram sayarlard. Muharrem

ile Safer ayna da ki Safer denilirdi. lk olarak nesî yapanlar da Kinâne

kabilesinden Mâlik oullanyd. Bunlar da üç kiiydi. Birisi Fukaym b. el-Hâris

b. Kinâne oullanndan Eb Sumâme künyeli Safvân b. Ümeyye'dir.

Abdurrezzâk, ibnu'I-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Haram aylar ertelemek, ancak inkârda daha da ileri

gitmektir..."3 âyetini açklarken öyle demitir: Yüce Allah hacc Zilhicce

aynda farz kld. Mürikler aylara Zilhicce, Muharrem, Safer, Rabiulevvel,

Rabiulâhir, Cemâziulevvel, Cemaziyelâhir, Receb, aban, Ramazan, evvâl ve

Zilka'de isimlerini verirlerdi. Zilhicce aynda hacceder ve aylan sayarken

Muharrem'i zikretmez ona Safer derlerdi. Bu ekilde dedikten sonra aylan

sayarken Receb ayna Cemaziyelâhir, aban ayna Ramazan, Ramazan ayna

evvâl, Zilka'de ayna evvâl, Zilhicce ayna da Zilka'de derlerdi. Sonra da

Muharrem ayna Zilhicce der ve bu ayda haccederlerdi. Muharrem aynda

haccetmelerine ramen bu ayn ismi onlarda Zilhicce olurdu. Haccettikten

sonra aylan yine ayn sralamayla kaydrarak sayarlar ve bu ekilde her yl

hacc farkl bir ayda ifa ederlerdi. Ebû Bekrin emirliinde gerçekletirilen hac

müriklerin bu sralamasnda Zilka’de ayna denk geldi. Hz. Peygamberin

(salialBhu aleyfci «senem) haccettii ylda ise müriklerin de sralamasnda Zilhicce ayna

denk geldi. te Hz. Peygamberin (saüaiiahu aleyhi «kM hutbesinde: "Zaman Yüce

' bn Ebî Hâtim (6/1794).
1 Tevbe Sur. 37

* Tevbe Sur. 37
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Allah'n gökleri ve yeri yaratt gündeki durumuna geri dönmütür

"

buyurmas da bunu ifade etmektedir .

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî bu âyeti açklarken öyle demitir:

Mâlik b. Kinâne oullarndan Ebû Umâme künyeli Cünâde b. Avf adnda bir

adam aylarda erteleme yapard. Üç ay boyunca birbirlerine saldrmadan

oturmak Araplara ar gelirdi. Onun için Ebû Umâme haram aylarda bir

kabileye saldrmak istedii zaman bir konuma yapp: “Muharrem ayn helal

klp onun yerine Safer ayn haram yapyorum" derdi. Bu ekilde Muharrem

aynda savard. Safer ay girince de klçlarn kaldrr, mzraklarnn

demirlerini sökerlerdi. Bir sonraki yl da ise yine kalkp bir konuma yapar ve:

“Safer ayn helal klp Muharrem ayn haram yapyorum" derdi. Bu ekilde

de haram aylannn saysn dörde tamamlar, arada Muharrem ay da helal

klnm olurdu.

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Haram ay bir yl helâl,

bir yl haram sayyorlar..." 3 buyruunu açklarken öyle demitir: "Bu ay

Safer aydr. Hevâzin ile atafân kabileleri bu ay bir yl helal, bir yl da haram

sayarlard."

Jl A Jtr ^& te H fi u «0

"Ey iman edenler! Size ne oldu ki, «Allah yolunda savaa
çkn!» denildii zaman yere çaklp kalyorsunuz? Dünya
hayatn âhfrete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya

hayatnn faydas âhiretin yannda pek azdr." (Tevbe Sur. 38)

Süneyd, bn Cerlr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'n

bildirdiine göre Mücâhid: "Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda

savaa çknl" denildii zaman yere çaklp kalyorsunuz?"4 âyetini

’ Baz (1/275, 276) ve bn Ebî Hâtim (6/1795).

1 bn Ebî Hâtim (6/1795).

1 Tevbe Sur. 37

* Tevbe Sur. 38
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açklarken öyle demitin Mekke'nin fethi ve Huneyn savandan sonra

Müslümanlara Tebûk savana çkmalar emrinin verilmesi hakknda nazil

oldu. Yüce Allah onlara bu emri yaz aynda, hurmann hasat zamannda

herkesin gölge peinde olduu bir zamanda vermiti. Bu yüzden de savaa

çkmak onlara ar geldi. Ancak Yüce Allah bu konuda: “isteyen, istemeyen,

hepiniz savaa çkn. Allah yolunda mallarnzla, canlarnzla cihat edin.

Bilirseniz bu sizin için hayrldr"
1

âyetini indirdi.

2

Hâkim, el-Müstevrid’den bildirin Hz. Peygamberin (nUMu shyb malam)

yanndayken ashab dünya ile âhiret konusunda konumaya baladlar.

Bazlan: “Dünya bizi âhirete ulatracak bir mekandr. Amellerimizi burada

yapar, namaz ve zekat gibi ibadetleri burada ifa ederiz" derken, bazlan:

“Ama âhirette Cennet vardr" dediler. Bakalan da baka eyler dediler.

Bunun üzerine Resûlullah (jbübMu aleyhi «ailemi ;

"
Âhirete nazaran dünya, birinizin

denize batrlan parma gibidir. Parman çkarnca denizden parmanda

kalan ey ite dünyadr" buyurdu .

3

Ahmed, Tirmizî ve bn Mâce, Müstevrid b. eddâd'dan bildirin Resûlullah

(ssiieHahu aleyhi vaseiiem» ile birlikte çkan bir kafilenin içindeydim. Resûlullah (sBiiniiahu aleyhi

veseM ölü bir olan yanndan geçince: "Sahipleri bunu atarken ne kadar

deersiz görmülerdir deil mi?" diye sordu. Oradakiler: “Deersiz gördükleri

içindir ki onu attlar" dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saiuiaha «feyhi «esetton): "Yüce

Allah'n katnda dünya, bu olan sahiplerin yanndaki deerinden daha

deersizdir" buyurdu/

Hâkim'in bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (satuua aleyh ««fen) öyle

buyurmutur: "Yüce Allah dünyaya az bir zaman tahsis etmitir. Suyu içilip

geriye tortusu kalm kuyu gibi dünyannda çou gitmi az kalmtr .

"

5

1 Tevbe Sur. 41

1 bn Cerîr (11/450) ve bn Ebî Hatim (6/1796).

J Hâkim (4/319) ve Ahmed 29/541 (18012). Muhakkikleri: "Müslim'in artlarna göre

isnad sahihtir" demilerdir.
4 Ahmed 29/541 (18013, 18020, 18021), Tirmizî (2321,

"
fasen ") ve bn Mâce (4111).

Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1890).

5 Hâkim (4/320, "sahih"). Elbânî, es-Silsiletu ’s-Sahifu'da (1625) hadisin sahih olduunu

söylemitir.
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Hâkim, bn Abbâs'tan bildirin Hz.Ömer, Resûlullah'n (uUaHahu atevt wnliem)

yanna girdiinde yan tarafnda çkm hasr izlerini gördü. “Yâ Resûlallah!

Bundan daha yumuak ve daha güzel bir yayg edinsen olmaz m?" diye

sorunca, Allah Resulü öyle karlk verdi: "Benim dünyayla ne iim olabilir?

Dünyann benimle ne ii olabilir? Nefsim elinde olana yemin olsun ki dünya ile

aramzdaki ba, yaz gününde yol alan bir yolcunun ksa bir süre bir aacn

altnda dinlenip gölgelendikten sonra brakp yoluna devam etmesi gibidir."
1

bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, bn Mâce ve Hâkim, ibn Mes’ûd’dan

bildirir: Hz. Peygamber (sdllihu aleyhi vesEiem) bir hasrn üzerinde uyudu. Kalktnda

hasnn izlerinin yan taraflannda çktn gördük. Ona: “Yâ Resûlallah! Sana

bundan daha iyisini alsak" dediimizde:
"
Benim dünyayla ne iim olabilir?

Ben dünyada, bir aacn altnda dinlenip gölgelendikten sonra brakp yoluna

devam eden yolcu gibiyim " karln verdi .

2

Hâkim, Sehl'den bildirir: Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseiiem) Zül-Hüleyfe'den

geçerken ölüp ayaklann havaya dikmi bir koyun gördü. Yanndakilere:
"
Sizce de bu koyun sahibinin yannda deersiz deil midir?" diye sorunca,

ashab: “Öyle yâ Resûlallah!" dediler. Bunun üzerine Allah Resûlü (sallaHahu aleyhi

»sseiiem): "Nefsim elinde olana yemin olsun ki dünya, Allah'n katnda bu

koyunun sahibinin yanndaki deerinden daha deersizdir. ayet dünya

Allah'n yannda bir sinek kanad kadar önem tasayd ondan kafire bir yudum

su dahi içirmezdi" buyurdu .
3

Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman 1

da Ebû Musa el-E'arî’den bildirdiine

göre Resûlullah (saiyaim aleyh- veseitem): "Dünyasn seven kii âhiretine, âhiretini

seven kii de dünyasna zarar verir. Ancak siz baki olan (âhireti) fani olana

(dünyaya) tercih edin" buyurmutur .

4

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl'de, bn Ebi'd-Dünyâ, Kitâbul-

Menâmât’ta, Hâkim ve Beyhakî, Nu'mân b. Beîriden bildirir: Resûlullah'n

(saiialiahu aleyhi vesdien) öyle buyurduunu iittim: "Bilin ki dünya zamanndan geri

' Hâkim (4/309, 310, "sahih") ve Ahmed 4/474 (2745). Muhakkikleri: "snad sahihtir"

demilerdir.
2 bn Ebî eybe (13/217), Ahmed 6/241, 242 (3709), Tirmizî (2377, "sahih"), bn Mâce

(4109) ve Hâkim (4/310). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1936).

3 Hâkim (4/306, "sahih"). Zehebî: "Ravilerden Zekeriyâ zayf bulunmutur" demitir.
4 Hâkim (4/308, 319, "sahih"), Beyhakî (10337) ve Ahmed 32/470-172 (19697, 19698).
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kalan, gökte uçan sinek kadardr. Kabirdeki kardelerinizden yana size Allah'

hatrlatrm; zira amelleriniz onlara arzedilir.
’n

Tirmizî, Hâkim ve Beyhakî'nin Katâde b. en-Nu'mân'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaUhu aleyhi reseBem): "Yüce Allah bir kulu sevdii zaman, birinizin

hastasn (yasaklanan) sudan uzak tutmas gibi onu dünyadan uzak tutup

korur" buyurmutur.

2

Hâkim ve Beyhakî, Ebû Cuhayfe'den bildirir: Bir defasnda bolca et ile tirit

yedim ve gelip Hz. Peygamberim (uMbImj aleyh vesdim) karsnda oturdum.

Otururken geirmeye baladmda Allah Resûlü (laliaMu aleyh «riM: "Geirmeni

(yemeini) az tut! Zira dünyada en fazla doyanlar, âhirette en fazla aç kalacak

olanlardr" buyurdu .

3

Hâkim ile Beyhakî'nin Hz. Âie’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (nfahhu

aleyhi «salam) öyle buyurmutur: "Ey Âie! ayet benim peimden gelmek istersen

dünyalk olarak sana bir yolcunun az kadar yetsin. Giysine yama atmadan

da onu eskimi sayp deitirme. Zenginlerle oturup kalkmaktan da sakn!"*

Hâkim, Sa'd b. Tânk'dan o da babasndan naklen bildirdiine göre

Resûlullah (saüailahu aleyh «sanlam) öyle buyurmutur. ",Âhiretine azk hazrlamak ve

Rabbinin rzasn kazanmak isteyen biri için dünya ne güzel bir yerdir. Kiiyi

âhiretinden uzaklatran ve Rabbinin rzasndan mahrum eden bir dünya ise ne

kötü bir yerdir. Kul: «Allah dünyay çirkin klsn !» dedii zaman dünya: «Allah

ikimizden Rabbine en fazla asi olan çirkin klsn!» kartln verir.
"5

bn Mâce, Hâkim ve Beyhakî, Sehl b. Sa'd'dan bildirir: Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyh vesdism) bir adama nasihatte bulundu ve: “Dünyaya yüz verme ki Yüce

Allah seni sevsin. Bakalarnn elinde bulunanda gözün olmasn ki insanlar

seni sevsin" buyurdu .

6

’ Hakîm et-Tirmizî (2/259), Hâkim (4/307, "sahih") ve Beyhakî (10242).

a
Tirmizî (2036), Hâkim (4/309, "sahih") ve Beyhakî (10448). Sahih hadistir (Elbârû,

Sahih Sütten et-Tirmizî, 1659).

* Hâkim (4/121, "sahih") ve Beyhakî (5644).

4 Hâkim (4/312, "sahih") ve Beyhakî (6181).

5 Hâkim (4/312, "sahih"). Zehebî: "Münker hadistir" demitir.
6 bn Mâce (4102), Hâkim (4/313, "sahih") ve Beyhakî (10522, 10523). Sahih hadistir

(Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3310).
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Ahmed ve Hâkim’in Abdullah b. Amr'dan bildirdiine göre Resûlullah

(saiHiiehu aleyhi «aaaiiem): "Dünya müminin hapishanesi ve ktlk çektii bir yerdir.

Dünyadan ayrld zaman bu hapishane ile ktlktan kurtulmu olur
"

buyurmutur.

1

Hâkim ve Beyhakî'nin Hüzeyfe'den bildirdiine göre Resûlullah (uiiBiishi aleyhi

vessllem) öyle buyurmutur: "Tek derdi dünya olduu halde sabah eden kiinin

Allah nazarnda hiçbir deeri yoktur. Allah'a kar takoal olmayan kiinin

Allah nazarnda hiçbir deeri yoktur. Müslümanlar için endie tamayan kii

de Müslümanlardan deildir."
1

Ibn Ebî eybe, Ahmed, Zühd’de ve Hâkim, A'me vastasyla Ebû

Süfyân'dan, o da hocalanndan birinden naklen bildirir: Sa'd b. Ebî Vakkâs,

hasta olan Selmân' ziyarete gitti. Selmân alaynca da Sa'd ona: “Ey Ebû

Abdillah! Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi mailem) vefat ederken senden raz bir ekilde

vefat etmiti. Cennetteki havuzun banda da onunla buluacaksn. Yine

orada arkadalanna kavuacaksn. Hâlâ ne diye alyorsun?" diye sordu.

Selmân öyle dedi: “Ben ne ölümden korktuum için, ne de hayat sevdiim

için alyorum. Ancak Resûlullah (»Miu aleyhi «mHmti) bizlere: "Dünyadayken

birinizin mal varl bir yolcunun az kadar olsun!" diye öütte bulunmutu.

Oysa u etrafmdaki eyalara bak!" Sa'd der ki: “Yannda da bir leen, bir

kâse, bir de mataradan baka da bir ey yoktu .

3

Hâkim'in Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (seiiaibhu aleyhi öyle

buyurmutur.
"
nsanlara öyle bir zaman gelir ki mescitlerde halkalar

olutururlar ancak tek dertleri dünya olur. Yüce Allah'n böylesi kimselere

ihtiyac olmaz. Siz de onlarla oturmayn.
"

4

1 Ahmed 11/442 (6855) ve Hâkim (4/315). Miisned'in muhakkikleri: "snad zayftr"

demitir.
1 Hâkim (4/317) ve Beyhakî (10517). Zehebî der ki: "Sanrm uydurma bir hadistir"

demitir.

5 bn Ebî eybe (13/220), Ahmed (sh. 152) ve Hâkim (4/317, ‘'sahih").

* Hâkim (4/323). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (1163) hadisin sahih olduunu

söylemitir.
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Hâkim'in bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (ahfahu deyk arM öyle

buyurmutur:
"Kyamet saati yaklat. nsanlarn dünya hrslar giderek

artmakta, Allah'la olan aralan da giderek açlmaktadr

bn Ebî eybe ve Ahmed, Zühd’öe Süfyân’dan bildirir. Hz.Ömer, Ebû Musa

el-E’arî’ye: "Dünyada zühdden daha iyi bir eyle âhirete yönelik amellere

eriemezsin" eklinde bir mektup yazd .

1

Ahmed, Ebu'd-Derdâ’dan bildirir: "ayet dünya, Allah'n yannda bir sinek

kanad kadar bile bir deer tasayd ondan Firavun'a bir yudum su dahi

girmezdi ."

3

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Ebî Hatim ve

bn Merdüye'nin Müstevrid’den bildirdiine göre Resûlullah {allallehu aleyhi vasaM

öyle buyurmutun "Âhirete nazaran dünya, birinizin denize batnlan

parma gibidir. Parman çkarnca denize nazaran ne kadar su alabilmi bir

baksn!"*

Abdullah b. Ahmed, Zevâidu'z-Zühd’de, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye,

Ebû Osmân en-Nehdî’den bildirir: Ebû Hureyre'ye: "Basra’da kardelerimizin

dediklerine göre Resulullah'n (stiiaiihu aleyhi veniem): "Yüce Allah yaplan bir iyilie

bir milyon iyilik sevab yazar" buyurduunu söyiüyormusun" dediimde u
karl verdi: "Yüce Allah yaplan bir iyilie iki milyon iyilik sevab verir. Yüce

Allah: "...Dünya hayatnn faydas âhiretin yannda pek azdr"5 buyurur.

Allah katnda dünyadan kalan zaman, geçen zamana nazaran çok azdr. Yüce

Allah yine: "Verdiinin kat kat fazlasn kendisine ödemesi için Allah'a güzel

bir borç verecek yok mu?"6
buyurur. Allah katnda dünyadan kalan zaman

geçen zamana nazaran çok az ise O’nun katnda kat kat fazla ne kadar

olabilir?" 7

1 Hâkim (4/324, "sahih"). Zehebî hadisi zayf bulmutur.
J bn Ebî eybe (13/273) ve Ahmed (sh. 123).

3 Ahmed, Zühd (sh. 136).

4 bn Ebî eybe (13/218), Ahmed 29/535, 536 (18008), Müslim (2858), Tirmizî (2323),

Tuhfetu'l-Erâfda 8/375 (11255) geçtii üzere Nesâî, bn Mâce (4108) ve bn Ebî Hatim

(6/1796).

5 Tevbe Sur. 38
6 Bakara Sur. 245
7 bn Ebî Hatim (6/1797).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre A'me: "...Dünya hayatnn faydas

âhiretin yannda pek azdr
"

1

buyruunu açklarken: "Çobann az kadardr"

demitir .

1

bn Ebî Hatim, Ebû Hâzm'dan bildirir: Abdulazîz b. Mervân, vefat an

geldii zaman: "Bana alnan kefeni getirin de bir bakaym” dedi. Kefeni

getirilip önüne konulunca ona bakt. “Ben ne kadar da çok yaamtm.
Dünyadan elde ettiim sadece bu mu?” dedi ve srtn dönüp alamaya

balad. Daha sonra öyle dedi: "Off! Ne köyü bir dünyasn! Zira çoun az,

azn da pek çokmu! Biz de dünyadan yana bir aldanmlk içindeydik.”3

Mj ijjjc Vj fSjii- Uji jjîi, UJ ui* iyjâ Sil

>.4 $>
"Eer sefere çkmazsanz, sizi elem dolu bir azap ile

cezalandrr ve yerinize sizden baka bir toplum getirir. Siz

ise O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah, her eye hakkyla
gücü yetendir." (Tevfc. Sur. 39)

Ebû Dâvud, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu’-eyh, Hâkim, bn

Merdûye ve BeyhakF, Sünen'de bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer sefere

çkmazsanz, sizi elem dolu bir azap ile cezalandrr ..."4 âyetini açklarken

öyle demitir: “Resûlullah (saiiailhu ievht «asellem) kabilenin birine savaa çkmas için

çar yapt. Ancak bu kabile savaa çkmada ar davrannca bu âyet nazil

oldu. Bunun üzerine Yüce Allah onlardan yamuru kesip kuraklk verdi.

Sözkonusu azaplar da bu oldu .”5

bn Ebî Hâtim, krime'den bildirir: "Eer sefere çkmazsanz, sizi elem

dolu bir azap ile cezalandrr ..."
6

âyeti nazil olduu zaman baz insanlar

bedevilerin yannda onlara dini öretmek için geride kald. Münafklar da:

1 Tevbe Sur. 38
1 bn Ebî Hâtim (6/1797).

5 bn Ebî Hâtim (6/1797).

4 Tevbe Sur. 39
5 Ebû Dâvud (2506), bn Cerîr (11/461), bn Ebî Hâtim (6/1797), Hâkim (2/118) ve

Beyhakî (9/48). Zayii hadistir (Elbârû, Da'îJ Sünen Ebî Dâvud, 539).
6 Tevbe Sur. 39
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"Bazlar bedevilerin yannda kalp savaa çkmad" demeye baladlar.

Ayrca: "Bedevilerin yannda kalanlar helak oldu" dediler. Bunun üzerine:

"Müminlerin hepsi toptan seferber olacak deillerdir. Öyleyse onlarn her

kesiminden bir grup da, din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak

ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya! Umulur ki

saknrlar"

1

âyeti nazil oldu.'

Ebû Dâvud, bn Ebî Hâtim, Nehhâs ve Beyhakt, Sünen'de bn Abbâs'tan

bildirir: "Eer sefere çkmazsanz, sizi elem dolu bir azap ile cezalandrr..."3

âyetinin hükmü, "Müminlerin hepsi toptan seferber olacak deillerdir.

Öyleyse onlarn her kesiminden bir grup da, din konusunda köklü ve derin

bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa

ya! Umulur ki saknrlar"4
âyetiyle neshedildi .

5

jU il ;\ jâ iyj& JiJJI iir£\ l âli :>û la ^1

•jîîj âl Jjjti âl lJ| S/ Jyu i) jliîl

LUI # âl la JL1I iyjz j*ii loir Jm-j utf ^ »J*
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"Ona yardm etmezseniz, bilin ki inkar edenler onu
Mekke'den çkardklannda maarada bulunan iki kiiden

biri olarak Allah ona yardm etmiti. Arkadana «Üzülme,

Allah bizimledir» diyordu. Allah da ona güven vermi,

görmediiniz askerlerle onu desteklenip inkar edenlerin

sözünü alçaltmt. Ancak Allah'n sözü yücedir. Allah

güçlüdür, hakimdir." (Tevbe Sur. 40)

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Ona yardm etmezseniz, bilin ki inkar edenler onu

1

Tevbe Sur. 122
1 bn Ebî Hâtim (6/1797, 1798).

5 Tevbe Sur. 39
* Tevbe Sur. 122

5 Ebû Dâvud (2505), bn Cerîr (6/1798), Nehhâs, Nâsih (sh 503) ve Beyhakî (9/47).

Hasen hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 2187).



Âyet: 40 • Hicret-i Nebevi 337

Mekke'den çkardklarnda maarada bulunan iki kiiden biri olarak Allah

ona yardm etmiti ..."
1

âyetini açklarken öyle demitir: Yüce Allah burada

Resûlullah'n (saildluhu aleyhi vasBlem) bisetinin iik zamanlarnda karlat eyleri

zikredip bunlar takdir edenin kendisi olduunu ifade etmi ve: “Bunlar

takdir ettii gibi iki kiiden biri iken nasl yardm ettimse imdi yine ona

yardmda bulunurum 11 buyurmutur.

3

bn Sa'd, Ahmed, Buhârî, Müslim ve ibn Ebî Hatim, Berâ b. Âzib'den

bildirin Ebû Bekr, Âzib'den on üç dirheme bir el deirmeni satn ald. Ona:

“Olun Berâ’a söyle de bu el deirmenini bizim eve ulatrsn" deyince, Âzib;

“Resûlullah (s^iaikahu ateyti vseiiem) ile birlikte Mekke'den çknz bana anlatmadan

bunu yapmam” karln verdi. Bunun üzerine Ebû Bekr öyle anlatt: “Bir

gece vakti hzl bir ekilde Mekke'den aynldk ve bir gün bir gece yol aldk.

Öle vakti durup gölgelik bir yer ararken bir kaya gördüm. Hemen kayann

yanna gidip gölgesinden kalan yeri Resûlullah (saiialahu aleyhi veseliem) için düzelttim.

Altna da bir post serdim ve: “Yâ Resûlallahi urada uzan” dedim. Resûlullah

(»iBiahu «M «selim) o gölgede uzannca ben peimizden gelenler varm diye etraf

gözetlemeye çktm. Bu çkmda bir koyun çobanyla karlatm. “Sen kimin

kölesisin?” diye sorduumda: “Kurey'ten filan kiinin kölesiyim” dedi ve

efendisinin adn verdi. Adn verdii kiiyi de tandm.

Çobana: “Koyunlannda süt var m?” diye sorduumda: “Var!” karln
verdi. “Bize biraz saar msn?” dediimde de: “Olur” karln verdi.

Samasn söylediimde koyunun birini tuttu. Koyunun memesindeki tozu

topra temizlemesini söylediimde onlar temizledi. Sonra ellerindeki tozu

topra silkeleyip temizlemesini istedim. O da ellerini silkeleyip temizledi.

Bende de küçük bir su tulumu, tulumun aznda da bir bez parças vard.

Çoban az bir süt sadktan sonra bir kâseye boalttm. Dönene kadar kâsenin

alt taraf soumutu. Resûlullah'n (niuiahu nlryh meltem) yanna geldiimde henüz

yeni uyanyordu. “Yâ Resûlallahi Süt iç” dedim. Ben tamam diyene kadar

sütten içti. “Yola çkma zaman gelmedi mi?” dedikten sonra da yola dütük.

Mürikler de peimizden geliyordu. Onlardan sadece at üzerinde Surâka

adnda biri bize yetiebildi. “Yâ Resûlallahi Peimizden gelen bu adam bize

' Tevbe Sur. 40
' bn Ebî eybe (14/333) ve bn Ebî Hatim (6/1798).
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yetiti!" dediimde: "Üzülme! Yüce Allah bizimledir" buyurdu. Adam bize

yaklat ki aramzda bir veya iki veya üç mzrak boyu kadar kald. Bir daha

"Yâ Resûlallah! Peimizden gelen bu adam bize yetiti!" dedim ve alamaya

baladm. Allah Resûlü:
"
Neden alyorsun?" diye sorunca: "Vallahi kendim

için deil senin için alyorum” dedim. Bunun üzerine Resûlullah (safaiiafoj aleyh

«senemi dua etti ve: "Allahm! Dilediin ekilde bizi ondan kurtar " buyurdu. Bu

duann ardndan yerin sertliine ramen Surâka'nn at kamna kadar yere

gömüldü. Bunun gören Surâka hemen atndan atlad ve: "Ey Muhammed:

ayet bu senden dolay ise Allah'a dua et de beni bu durumdan kurtarsn.

Vallahi sizi aramak için benim peimden gelenlere sizi görmediimi söylerim.

te bu da ok torbam. çinden bir ok al. Filan yerde bana ait olan deve ile

koyun sürüsüyle karlaacaksn. Onlardan ihtiyacn kadann al" dedi. Ancak

Resûlullah faUsUn aM* «sefemi: "Benim onlara ihtiyacm yok" buyurdu ve

kurtulmas için dua etti.

Surâka bu ekilde kurtulunca arkadalannn yanna döndü. Resûlullah

[saüaiihu Bisyhi mseiim) ile birlikte biz de yolumuza devam edip Medine’ye vardk.

nsanlar evlerinin damlarna çkarak bizi karladlar. Çocuklar ile hizmetçiler

de yollarda tekbîr getirmeye ve: "Resûlullah (uiieiiahu aleyt «selem) geldi!

Muhammed geldi!" demeye baladlar. Resûlullah’n iuUaiwu aleyhi nniien} kimde

misafir kalaca konusunda Müslümanlar tarttlar, ancak Resûlullah (sayiahu

alayhi mailem): "Bu gece, kendilerine bir ikram olsun diye Abdulmuttalib'in

daylarnda misafir olacam" buyurdu. Dier günün sabahnda ise kendisine

emredileni yapmaya balad .

1

Buhâri, Surâka b. Mâlik'ten bildirin "Hz. Peygamber (uMalBhu aleyhi nuiiem) ile Ebû

Bekrii bulmak için pelerinden gitmitim. Onlara yaklatmda atm tökezledi

ve üzerinden dütüm. Kalkp tekrar üzerine bindiimde Resûlullah'n Mallak

aleyhi veseHem) Kuriân okuduunu iittim. Allah Resûlü arkasna hiç dönüp

bakmazken Ebû Bekr ikide bir dönüp bakyordu. Sonra atmn ayaklar

dizlerine kadar yere gömüldü. Üzerinden inip ona bannca geri kalkt. Ancak

henüz ayakta durmamt ki ayaklarnn gömüldüü yerden dumana benzer

bir eylerin göe doru çktn gördüm. Resûlullah Miaiiaiu aleyhi ««»Hem) ile Ebû

Bekrie emân verdiimde durdular. Onlara yaklamamn bu ekilde

' bn Sa'd (4/365. 366), bn Ebî eybe (14/327-330), Ahmed 1/180-182 (3), Buhâri (3615,

3652), Müslim (2009) ve bn Ebî Hatim (6/1798, 1799).
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engellendiini görünce içimde Resûlullah'n (sailailahu aleyhi veseHem) zafer

kazanacan hissettim."
1

bn Merdûye ve Ebû Nuaym, Delâil’de bn Abbâs'tan bildirir Resûlullah

(saiBishu aleyhi veseiiem) gece vakti Mekke'den ayrldnda Sevr maarasnda sakland.

Peinden de Ebû Bekr çkmt. Allah Resulü arkasnda bir ses iitince peine

düen müriklerin olmasndan korktu. Ebû Bekr durumu fark edince hafifçe

öksürerek ses verdi. Resûlullah (sailailahu aleyhi ^eM de sesini iitince onu tand.

Bu ekilde pepee maaraya kadar gittiler. Kureyliler sabah vakti onlarn

peine dütüler. Müdlic oullarndan iyi iz süren bir klavuzu peine

düürdüler. Bu kii de izleri takip ederek maaraya kadar geldi. Maarann da

aznda bir aaç vard. Klavuz bu aacn dibinde çiini yaptktan sonra:

"Aradnz kii buradan öte gitmi deildir!” dedi. çerden bunu iiten Ebû

Bekr çok üzüldü, ancak Resûlullah (sailailahu aleyhi vessiM ona: "Üzülme! Allah

bizimledir" buyurdu. Ebû Bekr ile o maarada üç gün boyunca kaldlar. Âmir

b. Füheyre de arada bir onlara yemek getiriyordu. Ali de yola devam etmeleri

için gerekli hazrlklar yapyordu. Sonunda Bahreyn develerinden üç tane

deve satn ald ve bir tane de klavuz tuttu. Üçüncü günün gecesinde Hz. Ali,

develer ve klavuzla birlikte maaraya geldi. Develerden birine Resûlullah

(sailailahu aleyhi wseHsm), birine Ebû Bekr, birine de klavuz bindi ve bu ekilde

Medine’ye doru yola koyuldular. Kureyliler de onlar yakalamak için

adamlar yollamt.

bn Sa'd’n bildirdiine göre bn Abbâs, Ali, Ebû Bekriin kz Âie, Âie binti

Kudâme ve Surâka b. Cu'um öyle demilerdir: Resûlullah (saiiaiishu aleyhi «leiiem),

mürikler evinin kapsnda oturup beklerken evden çkt. Yerden ald bir

avuç topra balanmn üzerine serpti. Bunu yaparken de Yâsîn Sûresi'ni

okuyordu. Bu ekilde kapda bekleyen mürikler kendisini görmeden

Mekke'den çkt. Adamn biri Resûlullah'n (seiiaiiahu aleyh, veseiiem) kapsnda bekleyen

müriklere: "Burada neyi bekliyorsunuz?” diye sorunca: "Muhammed’i

bekliyoruz" karln verdiler. Adam: "Vallahi yannzdan geçip gitti"

deyince: "Vallahi onu görmedik” karln verdiler. Sonrasnda balanndaki

topra silkeleyip kalktlar. Resûlullah (sailailahu aleyhi veseHem) de Ebû Bekr ile

Mekke’den aynlp Sevr maarasna gitti. Maaraya girdikten sonra örümcek

kapya an ördü. Mürikler de onlar her yerde aradlar. Sonunda da

' Buhâri (3906).
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maaraya geldiler. Ancak birbirlerine: “Maarann kapsndaki bu örümcek

alan Muhammed domadan önce yaplmtr” diyerek oradan ayrldlar .

1

Ebû Nuaym, Delâil’de Âie binti Kudâme'den bildirdiine göre Resûlullah

(sallailahu afeyti veKlem) öyle buyurmutur: "Evdeki küçük pencereden çktm. Beni ilk

gören kii de Ebû Cehil oldu; ancak Yüce Allah onu kör etti de, ne beni, ne de

Ebû Bekr'i görebildi. Bu ekilde Mekke'den çktk."

Ebû Nuaym, Esma binti Ebî Bekriden bildirin Ebû Bekr maaraya doru

gelen adam görünce: “Yâ Resûlallah! Bizi gördüler!” demeye balad. Ancak

Resûlullah (oUaibhu aiayh nallan): "Melekler kanatlaryla önünü kapatyor" karln
verdi. Adam maarann kapsnn tam önünde oturup defi hacet yapmaya

balaynca, Allah Resulü: "Ey Ebû Bekr
!
ayet adam bizi görseydi karmzda

bu ekilde oturup bu ii yapmazd" buyurdu.

Ebû Nuaym, Muhammed b. brahim et-Teymî'den bildirir: Resûlullah (saitaiiahu

ateyhi vesdiem) maaraya girince bir örümcek hemen alann kapya ördü.

Mürikler maarann kapsna geldiklerinde, biri: “Maarann içine girin”

dedi. Ümeyye b. Halef ise: “Maaraya girip de ne yapacaksnz? Zira

kapsndaki örümcek a belki de Muhammed domadan önce yaplmtr”

karln verdi. Bu ekilde Hz. Peygamberdi Mliahu aleyhi nsellen} ölümden kurtaran

bir örümcek a oldu. Resûlullah (süHbIIbIhi aleyhi «itfan) de: "Bu örümcekler Allah'n

ordularndan biridir" buyurdu.’

Ebû Nuaym, Hilye'de Atâ b. Meysere'den bildirin “Örümcek bu ekilde

alarn iki defa örmütür. Birinde Tâlut tarafndan aranan Hz. Dâvud için,

dieri de maarada saklanan Hz. Peygamber (saitaiiahu aleyhi «sefan) içindir.”
3

bn Sa'd, Ebû Nuaym, Delâil'de ve Beyhakî, Delâil'de Enes'ten bildirir: Hz.

Peygamber (saHaiiahu deyi* «Kilim) ile Ebû Bekr, Mekke'den çktklar zaman bir ara

Ebû Bekr arkasna baknca bir atlnn pelerinden geldiini gördü. “Yâ

Resûlallah! Peimizde bir atl var ve bize yetimek üzere” deyince, Allah

’ bn Sa'd (1/227, 228).
1
Elbânî, es-Silsiletu ’d-Da'îfe'de 3/339 (1189) der ki: "Resûlullah

1n (sallallahu aleyhi

vesellem) Medine’ye hicretini konu edinen baz kitaplarda ve bu yöndeki derslerde

çokça zikredilmesine ramen maarann kapsna am ören örümcek ile yuva yapan iki

güvercin hakkndaki hadisler shhatli deildir."

J Ebû Nuaym (5/197).
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Resûlii: "Allahm! Onu yere çal!" diye dua etti. Bunun üzerine adam atndan

yere dütü. Adam: "Yâ Resûlallah! Bana dilediin emri veri' deyince, Allah

Resûlü:
"
Burada durur ve peimizden geleceklere engel olursun" buyurdu. Bu

ekilde günün ilk saatlerinde Resûlullah'a (iBUsiiahu bIb^ ««M saldrmak için yola

çkan adam akam vakti onun koruyucusu oldu. Bu konuda Surâka, Ebû

Cehil'e öyle bir iir söylemitir:

“Ebu I-Hakem ! ayet sen de ahit olsaydn

Atimin ayaklarnn yere batna

Muhammed’in Resul olduunu üphesiz bir hamtla anlardn

öyleyse kim çkabilir onun karsna
"1

Beyhakî, DelâiVde ve bn Asâkir, Dabbe b. Mihsan el-Anezî'den bildirir:

Ömer b. el-Hattâb'a: "Sen Ebû Bekriden daha hayrlsn" dediimde alad

ve: "Ebû Bekriin bir gece ve gündüzü var ki Ömer’in tüm ömründen daha

hayrldr" karl verdi. Sonra: "Sana bu gece ile gündüzünü anlataym m?"

diye sordu. "Olur, anlat” karln verdiimde de öyle dedi: "Resûlullah

(»atiaUehu aleyhi vesaiiem) Mekkeli müriklerden kaçt zaman gece vakti oradan ayrld.

Ebû Bekr de peinden gitti. Ancak Ebû Bekr bazen Hz. Peygamberiin [uiiaflahu

aleyhi «adiami önünde, bazen arkasnda, bazen sanda, bazen de solunda

yürüyordu. Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi vesdlem): "Ey Ebû Bekr! Ne yapyorsun öyle?

Daha önce böyle yaptm hiç görmedim" buyurunca, Ebû Bekn "Yâ

Resûlallah! Önümüzü gözetlemem gerektiini düününce önünde

yürüyorum. Peimizden geleceklerini düününce arkanda, sanda solunda

yürüyorum. Zira güvende olman istiyorum" dedi.

Resûlullah Miaiiahu aleyhi »seneni) o gece parmak uçlannda yürüdüü için terlii

yrtlp çplak ayakla kald. Ebû Bekr ayaklannn çplak kaldn görünce onu

srtna ald. Bu ekilde maarann kapsna ulancaya kadar onu srtnda

tad. Maaraya vardklannda da onu indirdi ve: "Seni hakla gönderene

yemin olsun ki ben içeri girip bakmadan sen giremezsin. ayet içerde bir

tehlike varsa senden önce bana bulasn" dedi. çeriye girince bir ey
olmadn gördü. Sonra çkp Resûlullah’ (ailabhu ai«yhi «seiiem) içeri tad. Ancak

1

ibn Sa'd (1/235) ve iir ksm olmadan Beyhakî (2/526, 527).
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maarada bir delik vard ve bu delikten ylanlar çyanlar çkabilir, Resûlullah'a

(saiBiiBfnjirYiYMeiism) zarar verebilirdi. Ebû Bekr bunun önüne geçmek için ayan o

delie dayad. Ayayla delii kapatnca da ylanlar ve çyanlar onu ayandan

sokup srmaya baladlar. Bunun acsyla gözyalan akmaya balaynca,

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vçsellem) ona; “Ey Ebû Bekr! Üzülme! Allah bizimledir/''

buyurdu. Ardndan Yüce Allah, Ebû Bekrie sekîneti yani güven ve sükûneti

indirdi. te Ebû Bekr'in söz konusu gecesi budur.

Gündüzüne gelince, Resûlullah (ssiiaiiahu «M «seiM vefat ettii zaman

Araplardan baztlan irtidad etti. Zira bazlan: "Namaz klar ancak zekat

vermeyiz" derken, bazlan da: "Ne namaz klar, ne de zekat veririz”

diyorlard. Halife olan Ebû Bekr'in yanna gelip ona nasihetlerde bulunmak

istedim. "Ey Resûlullah'n (saiiailahu aleyhi veseiiem) halifesi! Bu insanlara kar sevgi ve

efkatle yakla” dediimde u karl verdi: "Cahiliyedeyken sert,

Müslümanken pek yumuaksn! Ne diye efkat gösterecek miim? Zira onlar

ne uydurulmu sözlere, ne de uyduruk iirlere davet ediyorum! Resûlullah

(saiBiiahu aleyhi veseiitm) vefat etti ve vahiy de kesildi. Vallahi daha önce Resûlullah'a

(saiiaiiahu aW vmii-m) zekat olarak verdikleri bir yulan dahi benden esirgeyecek

olurlarsa bundan dolay onlarla savanm!" Bu karan üzerine biz de onlarla

savatk. Vallahi bu konuda doru görüte olan da kendisi çkmt. te
gündüzü de budur."

1

Ebû Nuaym ve Beyhakî, Delâil ’de bn ihâb ile Urve'den bildirir: Resûlullah

Mallahu aleyhi yaseliem) Mekke'den çknca mürikler onu arayp yakalamak için her

yöne daldlar. Su kaynaklarnda olanlara da onu yakalamalan halinde büyük

paralar vaat ettiler. Sonunda içinde Resûlullah'n (safiailahu aleyhi veseM olduu

maarann bulunduu Sevr dana geldiler ve daa trmandlar. Ebû Bekr

sesleri duyunca üzülüp korkmaya balad. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ona:
"
Üzülme ! Allah bizimledir!" buyurdu. O esnada Resûlullah (saiinihhu aleyh «senemi

dua edince Yüce Allah tarafndan sekîne ve güven indi. Bu da: "Hani inkâr

edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerletirmilerdi. Allah

ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmi ve onlarn

takva sözünü tutmalarn salamt ..."
2
âyeti ve, "...Allah da ona güven

vermi, görmediiniz askerlerle onu desteklemi, inkar edenlerin sözünü

’ Beyhakî (2/476, 477) ve ibn Asâkir (30/80).

1
Fetih Sur. 26
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alçaltmt. Ancak Allah'n sözü yücedir. Allah güçlüdür hakimdir'
1

âyetiyle

ifade edilmitir.

1

bn âhin, bn Merdûye ve bn Asâkir, Hubî b. Cünâde’den bildirir: Ebû

Bekn "Yâ Resûlallah! Müriklerden biri ayet ayann dibine baksa bizleri

görebilir" deyince, Allah Resulü (sdiaiiahu 3ie>hi v^sellem): "Ey Ebû Bekr! Üzülme! Allah

bizimle!" karln verdi .
3

bn Asâkir, bn Abbâs’tan bildirin Onlarn peinden gidenler saklandklan

daa da çktlar ve neredeyse maaraya da gireceklerdi. Ebû Bekn "Bizi

buldular" deyince, Resûlullah (saiiaiidu aleyhi «sellem): "Ey Ebû Bekr! Üzülme! Allah

bizimle!" karln verdi. Hemen sonrasnda izler kesildi ve mürikler saa

sola dalp yola devam ettiler .

4

bn Asâkir, Ali b. Ebî Tâlib’den bildirir: "Resûlullah (saiiaiiahu aiayhî mailem)

Mekke’den çkarken yanna Ebû Bekrii de ald. Zira en çok güvenebilecei kii

oydu. Bu ekilde maaraya kadar gittiler."
5

bn âhin, Dârakutnî, bn Merdûye ve bn Asâkir, bn Ömer'den bildirir:

Resûlullah (aiyahu aleyh yesoikm), Ebû Bekrie: "Sen maarada arkadatmdn.

Cennetteki havuzda da benimle beraber olacaksn" buyurdu .

6

bn Asâkir, bn Abbâs ile Ebû Hureyre'den bir öncekinin aynsn zikreder.

7

bn Adiy ve bn Asâkir, Zührî vastasyla Enes’ten bildirin Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi vesdM, air Hassân’a: "Ebû Bekr hakknda iir söyledin mi?" diye sorunca,

Hassan: "Evet" dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mailem): "Oku da dinleyelim"

buyurunca. Hassan öyle dedi:

‘Yüksekte bulunan maarada iki kiiden kiriydi

Pelerine düün dümanlarn çkt dada

' Tevbe Sur. 40
1 Ebû Nuaym (232) ve Bcyhakî (2/478).

} bn Asâkir (30/85).
4 bn Asâkir (30/85).

5 bn Asâkir (30/88).

6 bn Asâkir (30/89).

7 bn Asâkir (30/89,80).
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Allah Resûlünün de en sevdii kiiydi

Herkes hemfikirdir onun gibi iyi birinin olmadnda."

Resûlullah (niiaiuu veseiiEm) bunlan duyunca az dileri görünecek kadar

güldü ve: "Doru söyledin ey Hassan! Ebû Bekr dediin gibi biridir" buyurdu .

1

Hayseme b. Süleymân el-Atrâblûsî, Fadâilu's-Sahâbe'de ve bn Asâkir, Ali

b. Ebî Tâlib'den bildirin Yüce Allah: “Ona yardm etmezseniz, bilin ki inkar

edenler onu Mekke’den çkardklarnda maarada bulunan iki kiiden biri

olarak Allah ona yardm etmiti. Arkadana «Üzülme, Allah bizimledir»

diyordu ..."
2
buyurarak bütün insanlan knad, ancak Ebû Bekrii övdü .

3

bn Asâkir, Ebû Bekr’den bildirir: Maarada geçirdiimiz o geceden sonra

hiçbir konuda bu kadar bir korku ve hiç kimseye de bu kadar bir yaknlk

hissetmedim. Resûlullah (saiaiiaht «leiier) o zaman kendisine ve slam dinine

olan korkumu görünce: "Sakin ol! Yüce Allah bu iin (dinin) tamamlanacan

ve muzaffer olacan takdir etti" buyurdu .

4

bn Asâkir'in bildirdiine göre Süfyân b. Uyeyne: “Yüce Allah, Hz.

Peygamber (nflHahu meltem) konusunda Ebû Bekr dndaki tüm Müslümanlara

sitemde bulundu” dedi ve: "Ona yardm etmezseniz, bilin ki inkar edenler

onu Mekke'den çkardklarnda maarada bulunan iki kiiden biri olarak

Allah ona yardm etmiti. Arkadana «Üzülme, Allah bizimledir?

diyordu ...*5 âyetini okudu .

6

Hakîm et-Tirmizî, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Yüce Allah: "Ona yardm

etmezseniz, bilin ki inkar edenler onu Mekke'den çkardklannda

maarada bulunan iki kiiden biri olarak Allah ona yardm etmiti.

’ bn Adiy (2/582) ve bn Asâkir (30/91).
5 Tevbe Sur. 40
3 bn Asâkir (30/291).

4 bn Asâkir (30/317).

5 Tevbe Sur. 40
5 bn Asâkir (30/93).
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Arkadana «Üzülme, Allah bizimledir» diyordu ...*

1

buyurarak Ebu Bekr

dnda yeryüzünde bulunan tüm insanlara sitemde bulundu .

1

bn Asâkir, Zübeyr vastasyla Muhammed b. Yahya'dan bildirir:

Arkadalanmzdan birinin bize anlattna göre ashabn oullarndan genç

biri, içlerinde Kâsm b. Muhammed b. Ebî Bekr es-Sddîk'in de bulunduu bir

mecliste: “Vallahi Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vaseiiem) nerede bulunduysa ben de hep

yannda oldum" deyince, Kâsm: “Yeenim! Yemin etme!" karlm verdi.

Genç: “Bunun aksini ispat edebilir misin?” diye sorunca, Kâsm: “Evet! Hem

de kar çkamayacan bir ekilde" dedi ve: "...Maarada bulunan iki

kiiden biri olarak Allah ona yardm etmiti ..."3 buyruunu okudu .

4

bn Sa’d, bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebû Avâne, bn

Hibbân, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye, Enes'ten bildirir: Ebû Bekr bana öyle

dedi: Peygamberimizle (ssieiiahu aleyhi «seiM birlikte maaradayken müriklerin

ayak izlerini gördüm. “Yâ Resûlallah! ayet içlerinden biri ayan kaldrp

baksayd bizi göreceklerdi" dediimde, Allah Resulü (»yiahu aleyhi mailem): "Ebû

Bekr! Üçüncüleri Allah olan iki kiiyi sen ne zannettin ki" karln verdi .
5

ibn Ebî eybe, bnu’l-Münzir, Ebu’-eyh ve Ebû Nuaym, Delâil’de, Ebû

Bekriden bildirir: Maaraya girdiimizde içerde bir delik gördüm. Delii

ayamla kapattm ve: “Yâ Resûlallah! ayet bir ylan veya çyan sracak veya

sokacak olursa beni sokar” dedim .

6

bn Merdûye, Enes b. Mâlik'ten bildirir: Maaraya girecekleri gece Ebû

Bekr: “Yâ Resûlallah! zin ver de senden önce içeriye gireyim. ayet içerde

ylan ve benzeri bir ey varsa sana deil bana zarar verir" dedi. Allah Resulü

de: "Gir” buyurdu. Ebû Bekr içeriye girip eliyle sa solu yoklamaya balad.

Bir delik bulunca giysisinden bir parça yrtp delii kapatyordu. Bu ekilde

delikleri kapata kapata tüm giysisi bitti. Ancak geriye bir delik kalnca onu da

ayayla kapatt. “Yâ Resûlallah! Gir" deyince, Allah Resulü içeriye girdi.

1

Tevbe Sux. 40
1 Hakim et-Tirmizî (3/10).

3 Tevbe Sur. 40
4 bn Asâkir (30/92).

5 bn Sa'd (3/173, 174), bn Ebî eybe (12/7, 14/333), Ahmed 1/189 (11), Buhârî (3653,

3922, 4663), Müslim (2381), Tirmizî (3096) ve bn Hibbân (6278, 6869).

‘bn Ebî eybe (14/334).
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Sabah olduunda Resûlullah MaMu aleyhi onun bu durumunu gördü. "Ey

Ebû Bekr! Giysin nerede?" diye sorunca Ebû Bekr yaptn anlatt. Bunun

üzerine Resûlullah (aylak Beyh meta) ellerini kaldrd ve:
"
Allahm i Kyamet

gününde Ebû Bekri benimle ve benim derecemde kl" diye dua etti. Yüce Allah

da, Allah Resulü’ne: "'Duan kabul gördü" diye vahyetti.

bn Merdûye, Cündeb b. Süfyân’dan bildirin Ebû Bekr, Allah Resûlü isaiiaiiahu

aieyfc «»ilim) ile maaraya gittii zaman: "Yâ Resûlallah! Ben geçip içeriye

bakana kadar sen girme" dedi. çeri girince de elini bir ey srd.

Parmandaki kan silerken de bir yandan:

"Allah yolunda bana gelenle

Kanayan bir parmaktan öte misin?" diyordu.

bn Merdûye, Ca'de b. Hubeyre’den o da Hz. Âie'den bildirin Ebû Bekir

bana: "Resûlullah (sallailshu aleyhi mailem) ile birlikte maaraya doru çkarken bizi

görmeliydin. Resûlullah’n (sniiaMu aleyhi mailemi ayaklarndan kan damlyordu.

Benim ayaklanm ise ta gibi olmutu" dedi. Allah Resûlü (raiiaiiBhu aleyh m*im) de

çplak ayakla yürümeye alk deildi."

bn Sa'd, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Beyhakî, DelâiVde Ebû Mus'ab'dan

bildirin Enes b. Mâlik, Zeyd b. Erkam ve Muîre b. u'be'ye yetitim. Onlann

anlattna göre Hz. Peygamberim (aUhhu aleyhi »sefan) maaraya girdii gece Yüce

Allah emredip bîr aaç bitti ve maarann kapsn kapatt. Yine bir örümcee

emretti, örümcek maarann kapsna an ördü. Sonra iki yabani güvercine

emrederek maarann kapsnda durdular. Sonrasnda Kurey’in her

kabilesinden gençler sopalan ve klçlaryla oraya doru geldiler. Maaraya

krk adm kala içlerinden biri yaklap maaraya bakt ancak kimseleri

göremedi. Maarann kapsnda da iki güvercini görünce geriye döndü.

Arkadalar: "Neden maarann içine girip bakmadn?" diye sorunca:

"Maarann kapsnda iki güvercin gördüm. Bununla içerde kimselerin

olmadn anladm" dedi. Hz. Peygamber (siMahu aleyhi *eseiM bu gencin

dediklerini iitince Yüce Allah'n bunlar vastasyla kendisini koruduunu

anlad. Bundan dolay güvercinler konusunda hayr duada bulundu. Onlara iyi
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davranlmasn söyledi. Daha sonra bu bir çift güvercin Harem'e indiler.

Harem'deki tüm güvercinler de bunlarn yavrulandn
1

bn Asâkir, Târih'de bn Abbâs'tan bildirir: Ebû Bekr, Resûlullah (saüaiiahu aleyh

vesellem) ile birlikte maaradayken susad. Resûlullah (saibiishu aleyhi ««im:

"Maarann orta yerine gidip iç" buyurdu. Ebû Bekr maarann orta yerine

gidince baldan tatl, sütten beyaz, miskten daha iyi kokan bir su içti.

Döndüü zaman Allah Resulü (saiiaiiahu sisyhi vesellem): " Yüce Allah senin içmen için

Cennetteki nehirlerden sorumlu olan melee Firdevs cennetindeki nehirlerden

birini maarann orta yerine aktmasn emretti" buyurdu .

2

bnu'l-Münzir, a'bî’den bildirir: Kendisinden baka ilah olmayana yemin

olsun ki yardm konusunda Resulullah'n (satiaiiahu aleyh vesellem) tüm ashabna sitem

edildi. Ebû Bekr hariç! Yüce Allah bu konuda: "Ona yardm etmezseniz, bilin

ki inkar edenler onu Mekke'den çkardklarnda maarada bulunan iki

kiiden biri olarak Allah ona yardm etmiti. Arkadana «Üzülme, Allah

bizimledir» diyordu ..."3 buyurarak böylesi bir sitemden Ebû Bekr'i darda

tuttu.

bn Ebî Hâtim, Suffe ahalisinden biri olan Silim b. Ubeyd'den bildirir:

Hz.Ömer, Ebû Bekr’in elinden tuttu ve öyle dedi: “u üç ifade kim içindir?

Yüce Allah: "...Arkadana ..."
4

buyurur. Bu arkada kimdir? Yine:

"...Maarada bulunan iki kiiden ..."5 buyurur. Bu iki kii kimdir? Yine:

"...Üzülme, Allah bizimledir ..."
6
buyurur."7

bn Ebî Hâtim, Amr b. el-Hâris'ten o da babasndan bildirir: Hz.Ebû Bekr:

“Tevbe Sûresi'ni kim okur?" diye sorunca, adamn biri: "Ben okurum"

karln verdi. Ebû Bekr: "Oku!" deyince, adam okumaya balad. Adam:

"Ona yardm etmezseniz, bilin ki inkar edenler onu Mekke'den

çkardklarnda maarada bulunan iki kiiden biri olarak Allah ona yardm

’ bn Sa'd (1/228, 229), Ebû Nuaym (229) ve Beyhakî (2/481, 482).
1 bn Asâkir (30/150).

3 Tevbe Sur. 40
3 Tevbe Sur. 40
5 Tevbe Sur. 40
5 Tevbe Sur. 40
7 bn Ebî Hâtim (6/1800).
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etmiti. Arkadana «Üzülme, Allah bizimledir* diyordu...»' âyetine ulanca

Ebû Bekr alamaya balad ve: “Vallahi o arkada bendim" dedi .

2

Ebu'-eyh, Katâde'den bildirir. "Resûlullah’nMBiBhu aleyhi mdiem) maaradaki

arkada Ebû Bekr idi. Maara da Mekke’de Sevr adnda bir dadayd."

bn Merdûye'nin Ibn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (niuiahu aleyhi

wnihn) öyle buyurmutur: "Ebû Bekr kardeim ve maara arkadamdr. Onun

bu hakkm teslim edin. ayet (Allah'tan baka) dost edinecek olsaydm Ebû

Bekr'i dost edinirdim. Ebû Bekr'in kaps hariç Mescid'e açlan tüm kaplan

kapatn ."3

bn Merdûye'nin Abdullah b. ez-Zübeyr'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (salMM» aleyh, »eseilen): "ayet Rabbinden baka dost edinecek olsaydm

Ebû Bekr'i dost edinirdim. Ancak Ebû Bekr benim kardeim ve maara

arkadamdr" buyurmutur.

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Zührî: "...Maarada

bulunan iki kiiden biri olarak Allah ona yardm etmiti ..."4 buyruunu

açklarken: “Bu maara Sevr adnda bir dadadr” demitir.*

bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirin Bazlarnn Hira maarasna

trmandklarm görünce: “Bunlar Hira maarasnda ne aryorlar?" diye

sordum. “Bu maara Resûlullah (ssHartahu afeyti nsHiem) ile Ebû Bekr'in saklandktan

maaradr” karlm verdiler. Bunun üzerine öyle dedim: “Onlar Hira

maarasnda saklanmadlar. Onlar Sevr maarasnda saklanmlard. Bu

maarann yerini de sadece Abdurrahman b. Ebî Bekr ile Esma binti Ebî Bekr

biliyorlar, zira maarada kaldklar süre içinde sadece bu ikisi yanlanna gidip

geliyorlard. Ayrca Ebû Bekr’in kölesi Âmir b. Füheyre de biliyor. O da koyun

sürüsünü çkard zaman yanlanna urar onlara süt sap verirdi.”

bn Ebî eybe, Mücâhid'den bildirir: "Ebû Bekr ile Hz. Peygamber (aaflailahu

aleyhi vesEiem) o maarada üç gün kaldlar.” 1

’ Tevbe Sur. 40
' ibn Ebî Hatim (6/1800).

5 Buhârî (467).

4 Tevbe Sur. 40
5 Abdurrezzâk (1/276).
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Abdurrezzâk, Ahmed, Abd b. Humeyd, Buhârî, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim, Zührî vastasyla Urve'den, o da Hz. Âie'den bildirir: Kendimi

bildiimden beri annem ile babam müslümand. Resûlullah MaMu aieyto vtteM

her gün sabah akam bize urard. Mekke'de Müslümanlar eziyete maruz

kaldklarnda Ebû Bekr, Habeistan'a hicret etmek için Mekke'den çkmt.
Ancak Berku'l-imâd mevkiine ulatnda, el-Kâre'nin efendisi olan bnu'd-

Daine ile karlat. Kendisine: “Ey Ebû Bekr! Nereye doru gidiyorsun?”

diye sorunca, Ebû Bekr: “Kavmim beni yurdumdan çkard. Yeryüzünde

seyahat edip Rabbime ibadet etmek istiyorum” karln verdi. bnu’d-

Daine: “Ey Ebû Bekr! Oysa senin gibi birisi yurdundan ne çkar, ne de

çkanlr. Zira yoksula yardm eder, yaknlarn gözetir, aciz ailelerin yükünü

hafifletir, misafiri arlar ve haktan gelen musibetlere kar insanlara yardm

edersin. Ben senin koruyucun olurum. Dön ve Rabbine kendi yurdunda

ibadet et!” deyince Ebu Bekr geri döndü. bnu’d-Daine de kendisiyle

beraber yola koyuldu.

Sonrasnda bnu’d-Dagine, Kurey'in kafirlerini dolat ve onlara: “Ebû

Bekr gibi biri yurdundan ne çkar, ne de çkanlr. Yoksula yardm eden,

yaknlann gözeten, aciz ailelerin yükünü hafifleten, misafiri arlayan ve

haktan gelen musibetlere kar insanlara yardm eden birini mi yurdundan

çkanyorsunuz?” diye çkt. Kurey, bnu’d-Daine’nin, Ebû Bekr’i

korumasna almasna kar çkmad. Ancak bnu’d-Daine'ye: “Ebû Bekrie

söyle, evinde Rabbine ibadet etsin! Evinde istedii kadar namaz klsn, Kur'an

okusun. Ama namaz ve Kuriân okumay evinin dnda herkesin önünde

yapmasn” dediler. Ebû Bekr de denileni yapt ve evinde Rabbine ibadet etti,

namazn açkta klmad, evi dnda Kur’ân okumad. Sonra Ebû Bekr evinin

önünde bir mescid yapmak istedi ve yapt. Namazn orada kld, Kuriân' da

orada okudu. Bunu gören mürik kadnlar ile çocuklar Ebû Bekriin bu

yaptn hayretler içinde seyretmeye ve orada toplanmaya baladlar.

Ebû Bekr sulu gözlü biriydi. Kur'ân' okuyunca kendini tutamaz ve alard.

Ancak bu durum Kurey müriklerinin ileri gelenlerini korkuttu. bnu'd-

Daine’ye haber salp yanlanna çardlar. Geldiinde ona: “Ebû Bekrie,

evinde Rabbine ibadet etmesi artyla senin himayene girmesine izin

vermitik, ama o haddi at. Evinin önünde bir mescid yaptrd ve orada

a

Ayet: 4

1

Fbn Ebî eybe (14/334).
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açktan namaz klp, Kuriân okudu. Kadnlarmz ve çocuklanmz

kandrmasndan korkuyoruz. Onu bundan alkoy. Eer sadece evinde

Rabbine ibadet etmeyi kabul ederse bunu yapsn, ancak kar çkp bunlar

açktan yapmak isterse ona verdiin ahdi sana gen iade etmesini söyle! Biz

sana verdiimiz sözden caymak istemiyoruz, ama Ebû Bekr’in de bunlar

açktan yapmasn onaylamyoruz" dediler. Bunun üzerine bnu'd-Dagine,

Ebû Bekr'in yanna geldi ve: "Sana hangi artlarda söz verdiimi biliyorsun.

Ya anlatmz gibi yaparsn ya da zimmetimi bana iade edersin. Zira

Araplann, birine verdiim zimmeti geri aldm duymasn istemem" dedi.

Ebû Bekr de: "O zaman senin zimmetini sana iade ediyor ve Yüce Allah'n

himayesine snyorum" karln verdi.

Resûlullah CsaiiailaKu aleyhi veseiiem) o zamanlar Mekke’de bulunuyordu. Allah

Resûlü Müslümanlara: "Sizin hicret edeceiniz yer rüyamda bana gösterildi.

Bu yer iki talk arasnda olan hurmalk bir yerdir" buyurdu. Bu yer de

Medine’deydi. Resûlullah (sallaiialu aleyhi vesellem) böyle deyince Müslümanlardan bir

ksm Medine’ye hicret etti. Habeistan'a daha önceden hicret edenlerin bir

ksm da geri dönüp yine Medine'ye gittiler. Ebû Bekr de Medine’ye hicret

için hazrln yapt. Ancak Resûlullah (uUaUah aleyhi «ailem) ona:
"
Acele etme! Zira

bana da hicret izni verilmesini umuyorum" buyurdu. Ebû Bekr: "Anam babam

sana feda olsun! Böyle bir eyi bekliyor musun?" diye sorunca, Resûlullah

(saiiaiiAu aleyhi nadM: "Evet!" karln verdi. Bunun üzerine Ebû Bekr,

Resûlullah'la (saiiaiiehu aleyhi vesellem) birlikte hicret etmek için bekledi. Yannda

bulunan iki deveyi dört ay boyunca semur aac yapraklan ile besleyip

hazrlad.

Birgün öle scaklarnda Ebû Bekr’in evinde otururken, birisi babama:

"Resûlullah (saiiaiiahu Bieyh vesellem] geliyor” dedi. Ancak o saatlerde bize gelmezdi.

Ebû Bekr de: "Annem babam ona feda olsun, bu saatte geldiyse mutlaka bir

emir üzerine gelmitir" dedi. Resûlullah faiiaiiahu aleyhi vesellem) gelince girmek için

izin istedi. zin verilince de içeriye girdi. Hz. Peygamber (saKaiiahu aleyhi «»iem), Ebû

Bekr’in yanna girince ona:
"Yannda olanlar darya çkart" buyurdu. Ebû

Bekr: "Babam sana feda olsun yâ Resûlallah! Onlar senin ailendir" karln
verince, Hz. Peygamber MaiUu aleyhi vesellem): "Mekke'den çkmama izin verildi"

buyurdu. Ebû Bekr: “Ben de sana yolda olmak isterim" deyince, Resûlullah

(sBialiahu aleyhi vesellem): "Olacaksn" buyurdu. Ebû Bekr: "Babam sana feda olsun yâ
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Resûlallah! u iki devemden birini al" deyince, Resûlullah (saSatahu aleyhi «sefan):

"Ama bedeliyle alrm!" karln verdi.

Bunun üzerine onlann hazrlklarn çabucak yaptk. Deri bir torba içinde

onlara azk koyduk. Esmâ binti Ebî Bekr kuandan bir parça yrtarak

torbann azn balad. Bunun içindir ki Esmâ "Zâtu'n-Nitâkeyn (ki kuakl)"

olarak adlandrld. Sonra Resûlullah'la (nUishu aleyhi «sefan] Ebû Bekr, Sevr

dandaki bir maaraya sndlar. Orada üç gece kaldlar. Abdullah b. Ebî

Bekr de geceleri yanlannda kalyordu. Abdullah efkatli, zeki ve genç biriydi.

Seher vakti yanlanndan aynlr Mekke'de gecelemi gibi Kurey ile sabahlard.

Kurey, Resûlullah (sbIMu aleyhi vesellem) ile Ebû Bekr hakknda ne derse Abdullah

hemen onu kavrar ve karanlk basnca yanlarna geldii zaman Kurey'teki

haberleri onlara aktanrd. Ebû Bekriin azatls Âmir b. Füheyre de samal

koyunlan otlatr, akam olduunda da Resûlullah’n (sallallahu aleyhi vbsbIIbiti)

bulunduu yere koyunlan getirir biraz dinlendirirdi. Onlara, kendi

samallannn sütü olan sütten saar, içirirdi ve geceyi orada geçirirdi. Sabaha

doru da sürüyü alr giderdi. Orada kaldklan üç gecede de bn Füheyre ayn

eyi yapt.

Sonra Resûlullah'la (saiiaiahu aleyhi veseiM, Abd b. Adiyy oullanndan olan ed-Dîl

oullanndan bir adam klavuzluk için kiraladlar. Bu adam yol göstermede

usta birisiydi. Bu adam Âs b. Vâil ailesi ile elini kana batrarak yeminli müttefik

olmutu. Kurey kafirlerinin dinindendi hâlâ ama ona güvendiler ve ona

develerini teslim ettiler. Üç gece sonra da Sevr maarasnda bulumak üzere

anlatlar. Üçüncü gecenin sabahnda klavuz gelip onlan ald. Âmir b.

Füheyre’yi de yanlarna alarak, klavuz onlarla (Medine'ye götürmek üzere)

Ezâhir tepesinin yolu olan sahil yolunu tuttu.”

Zühri der ki: Surâka b. Cu'um’un kardei Abdurrahmân b. Mâlik el-

Mudlicî, babasndan bildirdiine göre Surâka b. Cu’um öyle demitir:

"Kurey kafirlerinin elçileri bize geldiler. Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem} ve Ebû

Bekr’in her biri için ölü veya diri getirene ödül veriyorlard. Kavmim Mudlic

oullannn meclislerinden birinde oturuyorken, o elçilerden biri geldi. Biz

oturuyorken kendisi ayakta: "Ey Surâka! Az önce sahil taraflarnda uzaktan

karartlar gördüm. Sanrm Muhammed (sBiieiiahu aleyhi vasBiem) ve ashabdrlar" dedi.

Bense onlann gerçekten Muhammed Maiiah aleyhi «sefan) ve ashab olduklarn

anladm. Ancak: "Onlar deiller! Ben filanla filan gördüm. Zira demin
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önümüzden geçip gittiler" dedim. Orada biraz daha kaldktan sonra oradan

aynldm. Eve gelip cariyeme atm çkarp bir tepenin ardna götürmesini ve

orada beni beklemesini söyledim. Mzram alp evin arka tarafndan çktm

Belli olmasn diye mzramn alt tarafn yerde sürükledim, üst tarafn da

aaya doru tuttum. Sonra atmn yanna gelip bindim.

Onlara yetimek için at ahlandrdm. Uzaktan da onlann karartsn

gördüm. Onlara sesimi duyacaktan kadar yaklatm zaman atm tökezledi

ve yere dütüm. Elimi torbaya götürüp fal oklanm çkardm. Onlara zarar

vereyim mi vermeyeyim mi diye fal baktm. Fal sonucunda istemediim ey,

yani zarar vermemem gerektii çkt. Ama fal oklann dinlemeyerek atma

bindim. Onlara yaklatm zaman atm yine tökezledi ve yere dütüm. Elimi

torbaya götürüp fal oklanm bir daha çkardm. Onlara zarar vereyim mi

vermeyeyim mi diye fal baktm. Fal sonucunda yine istemediim ey, yani

zarar vermemem gerektii çkt. Ama fal oklarn dinlemeyerek atma bindim.

Onlara bir daha yaklatm. Öyle ki Resûlullah'n Mdiahu aleyh ««W okumalann

bile iittim. ResûlullahisBiBiaiij aleyhi »asaiiem) arkasna hiç bakmyordu, ama Ebû Bekr

devaml olarak arkaya baknyordu. O esnada atmn ayaklan dize kadar yere

batt. ndim ve ata bardm. At kalkmaya çalyor ama zor kalkyordu. Sonra

az bir dorulduktan sonra ayaklannn gömüldüü yerden göe doru ate

duman gibi bir duman çkt. Yine fal oklanyla fal baktm. Yine holanmadm
ey, yani onlara zarar vermemem gerektii çkt. Onlara güvence verip

seslenince durdular. Atma binip yanlanna geldim. Onlann benden dolay

korunduklann görünce Resûlullah'n <saiiaJiahu aleyhi «eseiitm) zafere ulaaca hissi

içime dütü. Geldiimde ona: "Kavmin bana ödül koymular" dedim.

Kureylilerin onlara yapacaklarndan bahsettim ve yol az ile eya vermek

istedim. Ama benden bir ey almadlar, bir ey de istemediler. Sadece

Resûlullah (uHaliahu aleyhi vaeliem) bana: "Bizi gördüünü söyleme" buyurdu.

Resûlullah’tan (saiiaiiahu aleyh, vestiien) bana bir teminat mektubu yazmasn istedim.

Resûlulah da MoMu, aiayh wsalam) Amir b. Füheyre'ye emretti. O da bir deri

parçasna yazp verdi. Sonra Resûlullah (sBletishu aleyh, «tanem) yola devam etti."

Zührî, Urve b. ez-Zübeyr'den bildirir: Resûlullah Maibhu aleyh, ««ilen), yolda

Müslümanlann bir kafilesiyle karlat. Bu ticari kafile (am'dan) Mekke'ye

dönüyordu ve içlerinde Zübeyr de vard. Zübeyr, Resûlullah (saiiaiiBhu Bieyhi ««iMile

Ebû Bekr'e beyaz giysiler giydirdi. Medineli Müslümanlar da Resûlullah'n

(sallanabil Beyhi vekIM Mekke’den çktn duymulard. Bunun için de her gün
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sabahtan Harre’ye gidip yolunu bekliyorlard. Ölenin o kavurucu scayla da

geri dönüyorlard. Yine bir gün uzun bir beklemenin sonunda Müslümanlar

geri dönmülerdi. Evlerine girdikten sonra, bir eye bakmak için Yahudinin

biri kulelerinden birine çknca, Resûlullah (saiieilohu alevh vesaliem) ve ashabnn beyaz

giysiler içinde seraplarn arasnda geldiklerini gördü. Kendini tutamayarak:

"Ey Araplar! te beklemekte olduunuz atanz göründü!” diye bard.

Müslümanlar da hemen silahlanna sanlp çktlar. Resûlullah' (sallaliahu aleyhi meta)

Hanre'nin srtlarnda karladlar. Resûlullah (sallaliahu aleyhi veseta) Medine'nin sa
tarafna Kubâ’ya yönelip Amr b. Avf oullannn yanna indi. Rebîulevvel

aynn bir Pazartesi günüydü, insanlarn karlanmasn Ebû Bekr yapm
Resûlullah da (jsUbHbHu aleyhi «seita) susarak bir kenarda oturmutu. Ensâr'dan, daha

önce Resûlullah'» (sallaliahu aleyhi reseiiem) görmemi olanlar gelip Allah Resulü diye

Ebû Bekr'i selamlyorlard. Güne Resûlullah'n (sallaliahu Bisyhi veseiiem] üzerine gelip

de Ebû Bekr ridasyla ona gölge yapmak isteyince, ite o zaman insanlar

Resûlullah' (sollailahu aleyhi vesellem) tamdlar. Resûlullah (satlaJlahb aleyhi vespJlem) Amr b. Avf

oullannn yannda misafir olarak on küsur gün kald. Bu süre zarfnda takva

üzerine ina edilen mescid kuruldu ve Resûlullah (sallaliahu aleyhi meta) içinde namaz

kld.

Sonra Resûlullah (sallaliahu aleyhi vesilem) devesine binip yola koyuldu. nsanlar da

onunla birlikte yürümeye baladlar. Devesi Medine’de (bu günkü) Mescid-i

Nebevî’nin yannda çöktü. O zamanlarda orada baz Müslümanlar namaz

klyorlard. Neccâr oullarndan Ebû Umâme künyeli Es’ad b. Zurâre’nin

himayesinde bulunan ve iki yetim olan Süheyl ve Sehl’e ait bir hurma

harmanyd. Devesi orada çökünce Resûlullah (sallaliahu aleyh, meiitm):"nallah buras

mekanmz olacaktr" buyurdu. Sonra o iki yetim çocuu çard, oray mescit

yapmak için onlardan satn almak istedi. Ama onlar: "Yâ Resûlallah!

Satmayz, ama sana batlanz” dediler. Ancak Resûlullah (sallaliahu aleyhi msiiBm) oray

ba olarak almay kabul etmedi. Sonunda oray onlardan satn ald ve

üzerine mescid ina etti. Mescid'in inasnda Resûlullah (sallaliahu alevh vasata)

dierleriyle birlikte kerpiç tad. Tarken de u beyitleri okuyordu:

"Bu tadmz, Hayher’in (hurma) yükü deildir

Rabbim! Bu daha hayr!? ve daha temizdir

AUahimi Asl mükafat âkiretteki mükafattr
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Allahm! Ensara ve Muhacirlere merhamet et.
"

Resûlullah Msüahu skyto «ailem) yine Müsiümanlardan ad bana bildirilmeyen

birine ait bir iiri okudu.

bn ihâb der ki: “Hadislerde bu beyitler dnda Resûlullah’n (rfaUdu aleyhi

vEseiEm) baka bir iiri tam olarak okuduu bana ulamad. Ancak Mescid’in

inas srasnda çalanlara kafiyeli sözler söylemitir. Resûlullah (salialtshu aleyhi

««Hem) Kurey kafirleriyle savat zaman daha önce Habeistan'a hicret eden

müslümanlar sava dolaysyla geri dönemediler. Medine'ye geri dönmeleri

de ancak Hendek sava zamanlannda gerçekleti. Habeistan'a hicret

edenlerden biri olan Esmâ binti Umeys'in söylediine göre Ömer b. el-Hattâb

orada kalmalan dolaysyla ontan ayplamtr. Esmâ bu durumu Hz.

Peygamber'e Maiihu aleyh «nitem) zikredince: "Sizler onun dedii gibi deilsiniz''

karln vermitir. Sava konusunda nazil olan ilk âyetler de: "Kendilerine

sava açlan müslümanlara, zulme uramalar sebebiyle cihad için izin

verildi. üphe yok ki Allah'n onlara yardm etmeye gücü yeter. Onlar,

haksz yere, srf, «Rabbimiz Allah'tr» demelerinden dolay yurtlarndan

çkarlm kimselerdir. Eer Allah'n, insanlarn bir ksmn bir ksmyla

defetmesi olmasayd, içlerinde Allah'n ad çok anlan manastrlar, kiliseler,

havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. üphesiz ki Allah, kendi

dinine yardm edene mutlaka yardm eder. üphesiz ki Allah, çok

kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir
"1

âyetleridir.

2

bn Ebî eybe, Ahmed ve Buhârî, Enes'ten bildirir: Hz. Peygamber (sdieRahu

Beyhiveseilem) Medine'ye geldiinde bineinin arkasna Ebû Bekr’i bindirmiti. Ebû

Bekr tannrken Allah Resûlü'nü (saiiailahu aleyhi vesellem) kimse tanmyordu. Ebû Bekr,

kendisine: “Ey Ebû Bekr! Bu önündeki genç kim?” diye soranlara: “Doru

yolu gösteren biridir” diyordu.” Ebû Bekr der ki: "Medine’ye yaklatmzda
Harre’de konakladk. Resûlullah (seiialiatm aleyhi vesellem) Ensâr*a haber yollaynca

oraya geldiler. Medine'ye girdiimiz gün kadar güzel ve panldayan bir gün

daha görmü deilim. Yine Hz. Peygamber'in (stiuiehu eMi «seiM vefat ettii gün

kadar kötü ve karanlk bir gün daha görmü deilim.” 3

1

Hacc Sur. 39, 40
1 Abdurrezzâk (9743), Ahmed 29/128-131 (17591) ve Buhârî (3905, 3906, 4231).

3 bn Ebî eybe (14/236), Ahmed 19/264, 21/450, 451 (12234, 14063) ve Buhârî (3911).
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Ibn Abdilber, Temhîd’de Kesîr b. Ferkad’den bildirir: Resûlullah (sailaiiahu aiayh

vEseiiem) Ebû Bekr'le birlikte Mekke’den çkp Medine'ye hicret ettii zaman Ebû

Bekrin binei getirildi. Ebû Bekr, Resûlullah'nMaiiahu aleyhi «selem) öne, kendisinin

arkaya binmesini istedi, ancak Allah Resulü malim): "Sen öne bin, ben

arkaya binerim. Zira kii bineinin ön tarafnda daha fazla hak sahibidir
"

buyurdu. Yolda giderlerken Surâka b. Cu’um ile karlatlar. Ebû Bekr de

yalan söylemezdi. Surâka: “Kimsin?" diye sorunca, Ebû Bekr “Arayan biri"

dedi. Surâka: “Arkandaki kim?" diye sorunca, Ebû Bekr: “Yol gösteren biri"

dedi. Surâka: "Muhammedi gördün mü?" diye sorunca, Ebû Bekr: "Geride”

karln verdi .

1

bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh, ibn Merdûye, Beyhakî, DelâiVde ve bn Asâkir,

Târih’de bildirdiine göre bn Abbâs: "...Allah da ona güven vermi ..."

3

buyruunu açklarken: “Ebû Bekrie güven vermitir. Çünkü güven

Peygamberimizde Mafctm aleyhi«mM her zaman vard" demitir .
3

bn Merdûye, Enes b. Mâlik'ten bildirir: Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyhi vesellem) ile

Ebû Bekr, Hira maarasna girdiler. Ebû Bekr: “ayet içlerinden biri

ayaklannn dibine baksayd bizi görecekti" deyince, Allah Resûlü {seiyiahu aleyhi

venHam): “Üçüncüleri Allah olan iki kiiyi sen ne zannettin ki? Ey Ebû Bekr! Yüce

Allah sana güveni indirdi ve beni göremeyeceiniz ordularla destekledi"

karln verdi.

Hatîb, Târih'de bildirdiine göre Habîb b. Ebî Sabit: "...Allah da ona

güven vermi. .."A buyruunu açklarken: “Ebû Bekr'e güven vermitir.

Çünkü güven Peygamberimizde (ssiiaiiahu aleyhi vesailem) her zaman vard" demitir.

5

bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifâfda bildirdiine

göre bn Abbâs: "...nkar edenlerin sözünü alçaltmt. Ancak Allah’n sözü

yücedir..."
6 buyruunu açklarken öyle demitin “nkar edenlerin sözü,

1

Temhtd (16/251).
1 Tevbe Sur. 40
3 ibn Ebî Hatim (6/1801), Beyhakî (2/482) ve bn Asâkir (30/88).

4 Tevbe Sur. 40
5 Hatîb (4/345).
6 Tevbe Sur. 40
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Allah’a irk komadr. Allah'n sözü ise 'Lâ ilâhe ilallah'tr."
1

Ebu'-eyh, Dahhâk'tan bu yorumun aynsn zikreder.

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve bn Merdûye, Ebû Musa’dan

bildirir: Adamn biri Hz. Peygamber'e (saiiaiiahu aieyHi veseiiem) geldi ve: "Yiitlik içir

savaan, kabilesi için savaan ve gösteri için savaanlardan hangisi Allah

yolunda savam olur?" diye sordu. Allah Resulü (raUaHd» derli metan]: "Allah'n

sözünün yüce olmas için savaan kii, Allah yolunda savam olur" karlm
verdi .

1

^
öjite psr ûj jdd

"steyen, istemeyen, hepiniz savaa çkn. Allah yolunda
mallarnzla, canlarnzla cihat edin. Bilirseniz bu sizin için

hayrldr." (Tevte Sur. 4i)

Firyâbî ve Ebu’-eyh, Ebu'd-Duhâ’dan bildirir: Tevbe Sûresi'nden ilk nazil

olan âyet, "isteyen, istemeyen, hepiniz savaa çkn ..." 3 âyetidir. Daha sonra

bu âyetin öncesi ve sonras nazil oldu.

bn Ebî eybe ve Ibnu’l-Münzir, Ebû Mâlik'ten bildirir: Tevbe Sûresi'nder

ilk nazil olan âyet, "steyen, istemeyen, hepiniz savaa çkn ..."4 âyetidir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "yiüij islLj- buyruum,

açklarken: "Zinde olan olmayan, isteyen istemeyen herkes savaa çksn'

demitir .

6

’ bn Ebî Hatim (6/1801) ve Beyhakî (206).
1 Buhârî (123, 2810, 3126, 7458), Müslim (1904), Ebû Dâvud (2517, 2518), Tirmiz'

(1646) ve Nesâî (3136).

J Tevbe Sur. 41
4 Tevbe Sur. 41
5 Tevbe Sur. 41
6 bn Ebî Hatim (6/1802, 1803).
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bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hakem:

ûiai- Ijjji"
1 buyruunu açklarken: "i olan olmayan, megul olan

olmayan herkes savaa çksn” demitir.
2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “ ÛlLr 3^ii

iltlSj”
3 buyruunu açklarken: "Darlkta da bollukta da herkes savaa çksn”

demitir.

4

bnu'l-Münzirin bildirdiine göre Zeyd b. Elem:

buyruunu açklarken: "Genç veya yal herkes savaa çksn” demitir.

bn Ebî eybe ve bnu'l-MünzVin bildirdiine göre krime: " IsÛp- 3^â5i

Slüfcj"
6 buyruunu açklarken: "Genç veya ihtiyar herkes savaa çksn”

demitir.

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Mücâhid’den bildirin Miislümanlar sava

konusunda: "çimizde ar olanlar var, ihtiyaç sahibi olanlar var, imkan

olmayanlar var, megul olanlar var, ii bandan akn olanlar var” deyince,

Yüce Allah: "steyen, istemeyen, hepiniz savaa çkn ..."7 âyetini indirdi. Bu

konuda Müslümaniardan herhangi bir özür kabul etmedi ve her halükârda

savaa çkmalann istedi.
8

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, SUddî'den bildirir: Adamn biri Hz.

Peygamberce (uiifahu siifh veseiiem) geldi. Bu kiinin Mikdâd olduunu söyleyenler

vardr. Bu kii iman olduu için savaa katlmama konusunda izin istedi.

Ancak Resûlullah Meiishu aleyhi veselism) böyle bir izin vermeyi kabul etmedi. Yüce

Allah da bu konuda: "steyen, istemeyen, hepiniz savaa çkn ..."9 âyetini

indirdi. Bu âyet nazil olunca bu durum baz Müslümanlarda skntya yol açt.

Bunun üzerine âyetin genel hükmü: "Güçsüzlere, hastalara ve sarfedecek bir

1 Tevbe Sur. 41
J bn Ebî Hâtim (6/1803).

3 Tevbe Sur. 41
4 bn Ebî Hâtim (6/1803).

5 Tevbe Sur. 41
6 Tevbe Sur. 41

7 Tevbe Sur. 41
a bn Ebî Hâtim (6/1803).

9 Tevbe Sur. 41
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eyi bulunmayanlara, Allah ve Peygamberine bal kaldklar müddetçe

sorumluluk yoktur...*
1

âyetiyle neshedildi .

2

bn Cerîr, Hadramî'den bildirin Bize anlatlana göre Müslümanlardan

bazlan hasta veya çok yal olduu zaman savaa katlmama konusunda:

“Bunda bir günah yoktur” derlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah: "isteyen,

istemeyen, hepiniz savaa çkn... âyetini indirdi .

4

bn Sa’d, bn Ebî Ömer el-Adenî, Müsned’de, Abdullah b. Ahmed,

Zevâidu'z-Zuhd'de, Ebû Ya'lâ, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Hibbân,

Ebu'-eyh, Hâkim ve bn Merdûye, Enes b. Mâlik’ten bildirir: Ebû Talha,

Tevbe Sûresi’ni okudu. “Sûî^ ÛÜU- i^â”5 âyetine geldii zaman: “Gördüüm

kadaryla Rabbimiz yal olsak da genç olsak da savaa çkmamz emrediyor”

dedi. Baka bir lafzda ise: “Bu âyette Yüce Allah kimseye herhangi bir

mazeret kabul etmemektedir” dedii zikredilir. Sonra oullarna: “Oullarm]

Sava için hazrlm yapn!” dedi. Oullan: “Allah merhametini senden

esirgemesin! Vefat edene kadar Resûlullah (saiiellahu aleyhi vesellem) ile savatn. Ayn

ekilde vefat edene kadar Ebû Bekr ile savatn. Yine vefat edene kadar

Ömer ile de savatn. Biz senin yerine savanz” dediler, ancak Ebû Talha

kabul etmedi ve deniz savana katld. Denizde iken ölünce onu gömmek için

bir kara parças bulamadlar. Ancak dokuz gün sonra bir kara parças

görebildiler. Dokuz gün sonrasnda bile onu gömerken taze ölmü gibi hiç

deimemiti .

6

bn Sa’d ve Hâkim, bn Sîrîn’den bildirin Ebû Eyyûb, Bedir savanda

bulundu. Daha sonra bir yl hariç Resûlullah’n (seiaiehu Bayhi vesellem) çkt tüm

1 Tevbe Sur. 91
1 bn F.bî Hatim (6/1803, 1804).

3 Tevbe Sur. 41

4 bn Cerîr (11/472).

5 Tevbe Sur. 41
6 bn Sa'd (3/50T), Metâlib'de (4007) geçtii üzere bn Ebî Ömer, Abdullah b, Ahmed

(sh. 250), Ebû Ya'lâ (3413), bn Ebî Hatim (6/1802), bn Hibbân (7184) ve Hâkim (3/353,

"sahih").
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savalara kendisi de katld. "Yüce Allah: "yiiij lâ% buyurur. Ben de

kendimi hem hafif, hem de ar buluyorum" derdi .

2

Ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Hâkim, Ebû Râid el-Hubrânî'den

bildirin Resûlullah'n (*a«aiiahu «teiM süvarisi Mikdâd'n Humus'ta savaa

çkmak için atn hazrladn gördüm. “Yüce Allah sava konusunda seni

mazur gördü" dediimde: “Ancak Tevbe Sûresindeki: "steyen, istemeyen,

hepiniz savaa çkn ../ 3
âyeti özür kabul etmiyor" karln verdi .

4

Ibn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve bn Merdûye, Ebû Yezîd el-Medînî'den

bildirir: Ebû Eyyûb el-Ensârî ile Mikdâd b. el-Esved: “Her hâlükârda savaa

katlmamz emredilmitir" derlerdi. Bunu derken de: "isteyen, istemeyen,

hepiniz savaa çkn../5 âyetine dayanrlard .

6

Ü

I

jiJi IJL..I IjJ Uj

"Kolay bir Kazanç, normal bir yolculuk olsayd sana
uyarlard, fakat çklacak yol onlara uzak geldi. Kendilerini

helak ederek, «Gücümüz yetseydi sizinle beraber çkardk»
diye Allaha yemin edeceklerdir. Allah, onlarn yalana

olduunu elbette biliyor." (TevU Sur. 42)

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah'a (saiiaiiahu aleyhi veseiiem); “Asfar

oullan (Rumlar) üzerine sefere çksan nasl olur? Belki Rum liderinin kzn
ele geçirirsin" denilince, iki adam: “Yâ Resûlallah! Sen de biliyorsun ki

kadnlar fitnedir. Bizi böylesi bir fitneye kantrma ve izin ver de biz bu savaa

katlmayalm” dediler. Allah Resulü de bu iki adama savaa katlmamalan

ÎiJI CJÜu

iilJ ç
o_#

'Tevbe Sur. 41
3 bn Sa'd (3/485) ve Hâkim (3/458).

3 Tevbe Sur. 41
4 bn Cerîr (11/473, 474), bn Ebî Hâtim (6/1802), Taberânî (556) ve Hâkim (3/349,

"sahih").

5 Tevbe Sur. 41

6 bn Ebî Hâtim (6/1802).



360 ü Tevbe (Berâe) Sûresi &

yönünde izin verdi. Oradan ayrldklarnda bu iki adamdan biri Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi »eseiiem) için: “Bu adam karsna ilk çkacaklara yem olacak!” dedi.

Sonrasnda Resûlullah (saiieiiahu aleyhi vesellem) yola çkt. Bu konuda da kendisine

herhangi bir ey nazil olmamt. Yolun bir ksmna ulatnda: "Kolay bir

kazanç, normal bir yolculuk olsayd sana uyarlard ../
1

âyeti nazil oldu. Yine:

"Allah, seni affetsin! Doru söyleyenler sana iyice belli olup, yalanclar

bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin?"
2
âyeti nazil oldu.

Yine: "Allah'a ve âhlret gününe iman edenler, mallaryla ve canlaryla cihad

etmekten geri kalmak için senden izin istemezler../

3

âyeti nazil oldu. Yine:

"Döndüünüzde kendilerine çkmamanz için, Allah'a yemin

edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin; çünkü pistirler. Yaptklarnn

karl olarak varacaklar yer cehennemdir'"1

âyeti nazil oldu.
5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'în bildirdiine göre bn Abbâs: "Kolay bir

kazanç, normal bir yolculuk olsayd sana uyarlard..."
6 buyruunu

açklarken: ‘‘Kolay kazançtan kast ganimettir” demitir. "...Fakat çklacak

yol onlara uzak geldi ..."
7 buyruunu açklarken de: “Bu yoldan kast savaa

için gidilecek mesafedir” demitir.

8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "lçü lyu-s

buyruunu: "Eer yakn bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsayd...”

eklinde açklamtr.

10

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "...Allah,

onlarn yalanc olduunu elbette biliyor"” buyruunu açklarken öyle

demitir: “Bunlar savaa çkabilirlerdi, ancak cihad konusunda pek niyetli

olmadklan için ii ardan alp katlmamlardr.”

1

Tevbe Sur. 42
1 Tevbe Sur. 43

* Tevbe Sur. 44
4 Tevbe Sur. 95
5 bn Cerîr (11/629).
5 Tevbe Sur. 42
7 Tevbe Sur. 42
8 bn Ebî Hâtin (6/1804).

9 Tevbe Sur. 42
,0
îbn Ebî Hâtim (6/1804).

” Tevbe Sur. 42



A

Ayet: 44 361
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"Allah seni affetsin! Doru söyleyenler sana iyice belli olup,

yalanalan bitinceye Kadar beklemeden niçin onlara izin

verdin?" (Tevbe Sur. 44)

Abdurrezzâk, Musannefte ve bn Cerîr, Amr b. Meymûn el-Evdî’den

bildirir Resûlullah (saiiHishu aleyhi yaseiiBin) iki eyi, kendisine bu konuda herhangi bir

emir verilmedii halde yapmtr. Birincisi münafklara savaa katlmamalan

yönünde izin vermesidir. Dieri ise Bedir savanda esir aldklanndan fidye

almasdr. zin konusunda Yüce Allah: ‘'Allah seni affetsin! Doru söyleyenler

sana iyice belli olup, yalanclar bitinceye kadar beklemeden niçin onlara

izin verdin?''1 buyurmutur .

2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Muvarrik el-ctî: "Allah

seni affetsin! Doru söyleyenler sana iyice belli olup, yalanclar bilinceye

kadar beklemeden niçin onlara izin verdin?"3 âyetini açklarken: "Yüce Allah

burada Hz. Peygamber’e Maiiahu eieyh, »esellem) sitemde bulundu" demitir.

4

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Avn b.

Abdillah’tan bildirir: Siz bundan daha güzel bir sitem duydunuz mu? Zira

sitemden önce balamayla balam ve: "Allah seni affetsin! Doru
söyleyenler sana iyice belli olup, yalanclar bilinceye kadar beklemeden

niçin onlara izin verdin?"5 buyurmutur.

6

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: "Allah seni affetsin! Doru söyleyenler sana iyice belli olup,

yalanclar bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin?"7 âyetini

açklarken öyle demitir: Bazlar: "Savaa çkmama konusunda

Resûlullah'tan(saiiaiiahuBiytiveseiiam)izin isteyin. ayet izin verirse katlmazsnz. zin

1

Tevbe Sur. 43
1 Abdurrezzâk (9403) ve îbn Cerîr (1 1/479).

3 Tevbe Sur. 43

* bn Ebî Hâtim (6/1805).

5 Tevbe Sur. 43
6 bn Ebî Hâtim (6/1805).

7 Tevbe Sur. 43
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vermemesi halinde de katlmayn” demilerdi. Bunun üzerine bu âyet nazil

oldu.'

Nehhâs, Nâsih’de bn Abbâs’tan bildirir: "Allah seni affetsin! Doru
söyleyenler sana iyice belli olup, yalanclar bilinceye kadar beklemeden

niçin onlara izin verdin... Ancak Allah'a ve âhiret gününe inanmayan,

kalpleri üpheye düüp kendileri de o üphelerinin içinde bocalayan

kimseler senden izin isterler"
2

âyetlerini, "...Baz ileri için senden izin

isterlerse, içlerinden dilediine izin ver..."3 âyeti neshetmitir.

4

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Nehhâs ve Ebu'-eyh, Katâde'den bildirir:

Yüce Allah önce: "Allah seni affetsin! Doru söyleyenler sana iyice belli

olup, yalanclar bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin?"3

buyurdu, ancak daha sonra: "...Baz ileri için senden izin isterlerse,

içlerinden dilediine izin ver..."
6
âyetini indirdi .

7

jî pJlj ili 0 jûJI iliki ^

üj&jfe fap j fi*

"Allah'a ve âhiret gününe iman edenler, mallaryla ve

canlaryla cîhad etmekten geri kalmak için senden izin

istemezler. Allah, kendine kar gelmekten saknanlar çok

iyi bilendir. Ancak Allah'a ve âhiret gününe inanmayan,
kalpleri üpheye düüp kendileri de o üphelerinin içinde

bocalayan kimseler senden izin isterler." ( I evbc Sur. 44, 45)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Nehhâs, Nâsih’de bildirdiine

göre bn Abbâs: "Allah'a ve âhiret gününe iman edenler, mallaryla ve

1 bn Ebî Hâtim (6/1805).
1 Tevbe Sur. 43-45

5 Nût Sur. 62

4 Nehhâs (sh. 505).

5 Tevbe Sur. 43
6 Nûr Sur. 62
7 bn Ebî Hâtim (6/1805) ve Nehhâs (sh. 505).
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canlaryla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler..."'

âyetini açklarken öyle demitir: Herhangi bir özürleri olmad halde savaa

çkmamak için izin isteyen münafklar hakknda bir ifadedir. Müminleri ise:

"...Baz ileri için senden izin isterlerse, içlerinden dilediine izin ver..."
J

buyurarak mazur görmütür.

3

Ebû Ubeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî,

Sünen’de Atâ el-Horasânî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah'a ve

âhiret gününe iman edenler, mallaryla ve canlaryla cihad etmekten geri

kalmak için senden izin istemezler. Allah, kendine kar gelmekten

saknanlar çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve âhiret gününe inanmayan,

kalpleri üpheye düüp kendileri de o üphelerinin içinde bocalayan

kimseler senden izin isterler
"4

âyetlerini açklarken öyle demitir: "Bu

âyetleri Nûr Sûresi'ndeki: "Dorusu Allah'a ve Peygamberine inanan

Müminler, Peygamberle beraber bir ie karar vermek için toplandklarnda,

ondan izin almakszn gitmezler. Senden izin isteyenler, ite onlar, Allah'a

ve Peygamberine inananlardr. Baz ileri için senden izin isterlerse,

içlerinden dilediine izin ver, Allah'tan, onlarn balanmalarn dile. Allah

üphesiz balar, merhamet eder"5 âyeti neshetmitir. Yüce Allah her iki

durumda da Hz. Peygamber*! (»iaiiahu aleyhi veseiiem) üstün tutmutur.

Müslümanlardan da savaa çkan faziletli bir yolda savaa çkmtr. Özrü olan

kii de dilerse hiçbir çekince tamadan savaa katlmayp geride kalabilir.

6

jjj â ij jâj iti d \jtiSi ^>J \y>\j) jSj

j***flj ^1 p-S’j*\j IS jJÇi ^ j-iül

JJ âl
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1 Tevbe Sur. 44
2 Nûr Sur. 62

* bn Cerir (11/480), bn Ebî Hatim (6/1806) ve Nehhâs (sh. 506).

4 Tevbe Sur. 44, 45
5 Nûr Sur. 62
6 Ebû Ubeyd, Nâsih (sh. 274) ve bn Ebî Hatim (6/1806).



364 .ü Tevbe (Berâe) Sûresi Kr.

& & >1 J&J JJ *u- j>Sm a] \Jij jj^iüai i>s

ü>jLsT

"Eer savaa çkmak isteselerdi bir hazrlk yaparlard.

Fakat Allah onlarn harekete geçmelerini istemedi de onlar
alkoydu. «Acizlerle beraber oturun» denildi. Eer onlar da
sizin içinizde çksalard, size bozgunculuktan baka bir

katklar olmayacak ve sizi fitneye düürmek için aranzda
kouturacaklard. Aranzda onlan dinleyecek kiiler de

vard. Allah, zalimleri hakkyla bilendir. Andolsun, bunlar

daha önce de fitne çkarmak istemiler ve sana kar türlü

türlü iler çevirmilerdi. Nihayet hak geldi ve onlar

istemedikleri halde Allah'n dini galip geldi."

(Tevbe Sur. 46-48)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Fakat Allah

onlarn harekete geçmelerini istemedi..."’ buyruunu açklarken: "Harekete

geçmelerinden kast Müslümanlarla savaa katlmalardr" demitir.

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: ifadesini:

"Çkmaktan alkoydu" eklinde açklamtr.

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Eer onlar da

sizin içinizde çksalard, size bozgunculuktan baka bir katklar

olmayacakt..." buyruunu açklarken öyle demitir: Âyet, Tebûk sava

srasnda münafklann taknd tavr hakkndadr. Bu konuyu Hz. Peygamber

(sjiBiuhu Beyii vesilemi ve müminler sorunca Yüce Allah: "Bunun için üzülmeyin, zira

"Eer onlar da sizin içinizde çksalard, size bozgunculuktan baka bir

katklar olmayacak ve sizi fitneye düürmek için aranzda

1

Tevbe Sur, 46
1 bn F.b! Hâtim (6/1807).

3 Tevbe Sur. 46
4 bn Ebî Hâtim (6/1807).
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kokuturacaklard..."' buyurdu. Bozgunculuktan kast da bu münafklarn:

"Dümanlara siz u u kadar kii hazrladlar" demeleridir

1

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

i^iV '3 buyruunu alklarken: "Aranz bozmak için koturup

dururlard" demitir.

4

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Size bozgunculuktan baka bir katklar olmayacak ve

sizi fitneye düürmek için aranzda kouturacaklard. Aranzda onlar

dinleyecek kiiler de vard ..."5 buyruunu açklarken öyle demitir "Sizinle

savaa katlmalan halinde de yine dalacaklar ve sizi yavalatacaklard.

Bunlar da Abdullah b. Nebtel, Abdullah b. Ubey b. Selûl, Rifâa b. Tâbut ve Evs

b. Kayzî'dir. çinizden münafk olmadklar halde münafklarn sözlerini

dinleyip yayan baz müslümanlar da olacaktr."6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "...Aranzda onlar

dinleyecek kiiler de vard ..."
7 buyruunu açklarken: "Bu münafklarn

sözlerini bakalanna tayp aktaracak kiiler de vardr" demitir.
8

bn shâk ve bnu'l-Münzir, Haan el Basrî'den bildirir: Abdullah b. Ubey,

Abdullah b. Nebtel, Rifâa b. Zeyd b. Tâbut gibi münafklarn önde

gelenleriydi. slâm dini le Müslümanlar aleyhinde de türlü entrikalar

çevirirlerdi. "Andolsun, bunlar daha önce de fitne çkarmak istemiler ve

sana kar türlü türlü iler çevirmilerdi. Nihayet hak geldi ve onlar

istemedikleri halde Allah'n dini galip geldi
"9 âyeti de bunlar hakknda nazil

oldu.

1

Tevbe Sur. 47
1 bn Ebî Hatim (6/1807).

* Evbe Sur. 47
4 Abdurrezzâk (1/276) ve bn Ebî Hatim (6/1808).

5 Tevbe Sur. 47
4 bn Ebî Hatim (6/1808, 1809).

7 Tevbe Sur. 47
* bn Ebî Hatim (6/1809).

9 Tevbe Sur. 48
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"Onlardan, «Bana izin ver, beni fitneye düürme» diyen

vardr. Bilin ki onlar zaten fitneye dümülerdi. Cehennem,
inkar edenler! üphesiz kuatacaktr." (TevU Sur. 49)

bnu'l-Münzir, Taberânî, ibn Merdûye ve Ebû Nuaym, Ma'rife'âe bn
Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamber (»iaiiahu aleyhi vesdlem) Tebûk savana çkmak

istedii zaman Cedd b. Kays'a: "Ey Cedd b. Kays! Asfar oullan (Rumlar)

üzerine cihada çkmaya ne dersin?" diye sordu. Cedd b. Kays: “Yâ Resûlallah!

Ben kadnlara dükün olan biriyim. Rumlarn kadnlarn görürsem fitneye

düerim. Bana izi ver de savaa çkmayaym ve böylesi bir fitneye

dümemeyim” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onlardan, «Bana izin ver,

beni fitneye düürme» diyen vardr. Bilin ki onlar zaten fitneye

dümülerdi. Cehennem, inkar edenleri üphesiz kuatacaktr"' âyetini

indirdi.

1

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Câbir b. Abdillah’tan bildirir: Resûlullah'n

(sBiaiiahu aleyhi vasellem) Cedd b. Kays’a: "Ey Cedd b. Kays! Asfar oullan (Rumlar)

üzerine cihada çkmaya ne dersin?" diye sorduunu iittim. Cedd: “Yâ

Resûlallah! Çkmama konusunda bana izin verir misin ki? Ben kadnlara

dükün biriyim. Rumlarn kadnlarn görüp de fitneye dümekten korkanm”

deyince, Allah Resulü ondan yüz çevirip: "Sana izin verdim

"

buyurdu. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Onlardan, «Bana izin ver, beni fitneye düürme» diyen

vardr. Bilin ki onlar zaten fitneye dümülerdi. Cehennem, inkar edenleri

üphesiz kuatacaktr"3 âyetini indirdi .
4

Taberânî ve ibn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirin Hz. Peygamber (sBHniiehu aleyhi

«seliemi: "Savaa çkn ki Asfar oullanma (Rumlann) kzlant ganimet olarak

elde edesiniz" buyurdu. Münafklardan bazlar: “Kadnlarla sîzleri fitneye

' Tevbe Sur. 49
2
Taberânî (12654) ve Ebû Nuaym 1/512 (1728). Heysemî, Mecmau ‘z-Zevâid'de (7/30)

der ki: "snadnda zayf biri olan Yahya el-Hamânî vardr."

i Tevbe Sur. 49
4 bn Ebî Hâtim (6/1809). bn Hacer, el-sâbe'de (1/468) hadisi zayf bulmutur.



Âyet: 49 367

düürecek” deyince Yüce Allah: "Onlardan, «Bana izin ver, beni fitneye

düürme» diyen vardr. Bilin k onlar zaten fitneye dümülerdi..."' âyetini

indirdi.
5

Ibn Merdüye'nin bildirdiine göre Hz. Âie: "Onlardan, «Bana izin ver,

beni fitneye düürme» diyen vardr. Bilin ki onlar zaten fitneye

dümülerdi..."3 âyetini açklarken öyle demitir: Cedd b. Kays hakknda

nazil oldu. Zira: "Ey Muhammedi Bana savaa çkmama konusunda izin ver

de Rumlarn kadnlan beni fitneye düürmesin” demiti. 4

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Onlardan, «Bana izin ver, beni fitneye düürme» diyen vardr. Bilin ki onlar

zaten fitneye dümülerdi... "5
âyetini açklarken öyle demitir: Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi reselim):
"Savaa çkn ki Asfar oullantut (Rumlarn) kzlarn

ganimet olarak elde edesiniz" buyurunca, münafklar: "Bize savaa çkmama

konusunda izin ver de Rumlann kadnlan bizi fitneye düürmesin” dediler.

bn shâk, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Delâil’de Mücâhid vastasyla Âsim b.

Ömer b. Katâde'den ve Abdullah b. Ebî Bekr b. Hazm'dan bildirir: Resûlullah

(sBiaiiahu aleyhi nniiem) genelde sava için çkaca zaman gidecei yeri açklamaz

baka bir yere gidiyor izlenimini verirdi. Sadece Tebûk savana çkaca
zaman: "Ey insanlar! Rumlann üzerine gitmek istiyorum!" buyurdu ve

gidecei yeri önceden açklad. An scaklarn ve kurakln olduu

zamanlard. Meyvelerin olgunlap hasat mevsiminin yaklat, insanlann

meyvelerin arasnda ve serin gölgeler altnda kalmaktan holanp bunlardan

ayr durmak istemedii bir zamanda Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) Tebûk'e

savaa çkma konusunda Cedd b. Kays’a: "Ey Cedd! Rumlann kzlanna sahip

olmaya ne dersin
?"

diye sordu. Cedd: "Yâ Resûlallah! Kavmim de bilir ki

herkesten fazla kadnlara dükün biriyim. Rum(Bizans) kzlarn görmem

halinde de fitneye dümekten korkanm. Yâ Resûlallah! Sen bana izin ver de

bu savaa çkmayaym” karln verince, Allah Resûlü ondan yüz çevirip:

1

Tevbe Sur. 49
1 Tabcrânî (11052). Heysemî, Mecmau 'z-Zevâid'de (7/30) der ki; "snadnda zayf biri

olan Ebû eybe brahim b. Osman vardr."
5 Tevbe Sur. 49
4 bn Hacer, el-fsobe'de (1/468) hadisi zayf bulmutur.
s Tevbe Sur. 49
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"zin verdim" buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onlardan, «Bana 2ln ver,

beni fitneye düürme» diyen vardr. Bilin ki onlar zaten fitneye

dümülerdi. Cehennem, inkar edenleri üphesiz kuatacaktr"’ âyetini

indirdi. Âyette, nefsini ve rahatn düünüp Resûlullah (saiiaiaîu aleyhi veseiiem) ile

savaa katlmaktan geri durmann Rum kzlar yüzünden düülecek fitneden

daha büyük olduu ifade edildi. Bunun sonucunda da Cehennem ateinin

onu kuatp içine alaca bildirildi.

Yine münafklardan bir adam: “Bu scaklarda savaa çkmayn!" deyince,

Yüce Allah: "...Allah yolunda mallaryla canlaryla cihad etmek holarna

gitmedi ve «Bu scakta sefere çkmayn» dediler. De ki: Cehennemin atei

daha scaktr..."
2
âyetini indirdi. Daha sonra Resûlullah {saMshu ahryhi w««m) sava

karan ald ve Müslümanlann hazrlanmasn söyledi. Bu savata zengin

olanlara sava için gerekli harcamalan yapmalann ve Allah yolunda binekler

hazrlamalanm söyledi. Bunun üzerine zengin olanlar Allah nzas için imkan

olmayanlara binekler tedarik ettiler. Osmân da bu sava için hiç kimsenin

etmedii büyük bir mebla infak etti. ki yüz kiiye de binek tedarik etti .

3

Beyhakî, Delâil’de Urve ile Mûsa b. Ukbe'den bildirir Resûlullah (saiiaiiahu ateyhi

vcssilom) am'a doru yürümek üzere hazrland. Müslümanlann da çk için

hazrianmalan konusunda ilan yapt. Zaman da hurma hasadnn yapld ve

ar scaklarn olduu bir zamand. Çou insan bu savaa çkmak istemedi ve:

“nsanlann hiç takati yokken Rumlann üzerine mi gidilecek!” dediler. Saygn

ve onurlu insanlar savaa çkarken münafklar çkmayp geride kald.

Aralannda da Resulullah'n (Miiabhu uteyti mt\M böylesi bir savatan asla sa olarak

geriye dönemeyeceini konumaya baladlar. Sava konusunda hem

kendileri mazeretler öne sürüp ar davranrken dier insanlann da ar
davranmalanna sebep oldular. Müslümanlardan da sakatlk, yoksulluk gibi

özürleri olanlar savaa katlmad. Hepsi de yoksul olan alt Müslüman

Resûlullah'a (uihUahu Bieyhi meiien) geldi ve savatan geri durmak istemediklerini,

kendilerine binek tedarik etmesini istediler. Ancak Resûlullah («iaiiahu tkrfa *»«««*):

"Size binek tedarik etme imkanm yok" karln verdi. Onlar da yoksulluktan

dolay savaa katlamamann verdii üzüntüyle gözya dökerek geri

’ Tevbe Sur. 49
J Tevbe Sur. 81

* bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 2/516) ve Beyhakî (5/213, 214).
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döndüler. Bunlar Seleme oullarndan Amr b. Aneme, Mâzin b. en-Neccâr

oullarndan Ebû Leylâ Abdurrahman b. Ka'b, Hârise oullanndan Ulbe b.

Zeyd, Amr b. Avf oullanndan Sâlim b. Umeyr, Bekkâ oullanndan Heremî b.

Abdillah ve Müzeyne kabilesinden Abdullah b. Amr adnda biriydi. Alayarak

geri dönenler bunlard. Yüce Allah bunlann cihad etmeyi sevdiklerini ve

samimi bir ekilde katlmay istediklerini görünce: "Güçsüzlere, hastalara ve

sarfedecek bir eyi bulunmayanlara, Allah ve Peygamberine bal
kaldklar müddetçe sorumluluk yoktur. yi davrananlara sorumluluk

olmaz. Allah balayandr, merhamet edendir... Sorumluluk ancak,

zengin olduklar hâlde senden izin isteyenleredir. Bunlar, geride kalanlarla

birlikte olmaya raz oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artk onlar

bilmezler
''1

âyetlerini indirdi.

Bir ara Resûlullah (seiialhhu aleyhi vesellem) ashabndan birkaç kiiyle birlikte

Mescid'de iken Cedd b. Kays geldi ve: “Yâ Resûiallah! Savaa katlmayp

burada kalmak için bana izin ver. Zira kadnsz yapamam ve yoksulum. Bunlar

da özür saylr” dedi. Resûlullah Meliahu aleyhi vesellem): "Sen de hazrlan! Zira

durumun iyi ve belki de bu savala Rum kzlardan birkaç tane elde edersin
"

buyurunca, Cedd: “Kalmama izin ver ve beni fitneye düürme'' dedi. Bunun

üzerine pe pee: "Onlardan, «Bana izin ver, beni fitneye düürme» diyen

vardr. Bilin ki onlar zaten fitneye dümülerdi. Cehennem, inkar edenleri

üphesiz kuatacaktr"2 âyeti ile sonraki be âyet nazil oldu.

Sonrasnda Resûlullah (dlsiMu Beyh veseHsm) ashabyla birlikte yola dütü. Amr b.

Avf oullanndan aneme b. Vedia da savaa katlmayp geride kalanlardan

biriydi. Kendisine: “Durumun iyi olmasna ramen neden Resûlullah {sBU«iahu aieyh>

vesellem) ile savaa katlmadn?" diye sorulunca: “Lafa dalm akalayorduk"

dedi. Bunun üzerine Yüce Allah bu adam ile savaa katlmayan dier

münafklar hakknda pepee: "ayet kendilerine (niçin alay ettiklerini)

sorsan, «Biz sadece lâfa dalmtk ve aramzda eleniyorduk» derler. De ki:

"Allah'la, O'nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eleniyordunuz?"3 âyeti

ile sonrasndaki üç âyeti indirdi .

4

1

Tevbe Sur. 91-93
1 Tevbe Sur. 49

’ Tevbe Sur. 65

* Beybakî (5/224, 225).
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Ebu'-eyh, Dahhâk’tan bildirir: Resûlullah (»iaiiahu aleyhi naM Tebûk seferine

çkmak istedii zaman: "Rumlarla savaalm ve inallah onlarn kzlarn da ele

geçiririz" buyurdu. Resûlullah (ufeiiahu *yhi vesaiiam) insanlan cihada tevik etmek

için bu kzlarn güzelliini de anlatyordu. Münafklardan biri: “Yâ Resûlallah!

Kadnlar ne kadar sevdiimi biliyorsun. Onun için izin ver de savaa

katlmayaym" deyince bu âyet nazil oldu.

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: 'Onlardan,

«Bana izin ver, beni fitneye düürme» diyen vardr. Bilin ki onlar zaten

fitneye dümülerdi ..."
1

âyetini açklarken: “Kendilerini günah sokmamasn

istemiler oysa böyle yapp savaa katlmayarak zaten günaha girmilerdi"

demitir.
2

bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "Onlardan, «Bana

izin ver, beni fitneye düürme» diyen vardr. Bilin ki onlar zaten fitneye

dümülerdi. ,."3 âyetini açklarken: “Kendilerini günah sokmamasn

istemiler, oysa böyle yapp savaa katlmayarak zaten günaha girmilerdi"

demitir.

“Sana bir iyilik gelirse, bu onlan üzer. Eer bana bir

musibet gelirse, «Biz tedbirimizi önceden almtk» derler

ve sevinerek dönüp giderler." (Tcv^ Sur. 50)

bn Ebî Hatim, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Tebûk savana katlmayp

Medine’de kalan münafklar: "Muhammed ile arkadatan bu çklannda

büyük bir sknt yaadlar ve yok oldular" diyerek Hz. Peygamber (saiMata afe^

vssellem) hakknda kötü haberler yaymaya baladlar. Ancak çok geçmeden Hz.

Peygamberim (sailaiiBhu aieytu vaseiiBm) ve ashabn afiyette olduu haberi geldi ve

münafklarn yaydktan haberlerin yalan olduu ortaya çkt. Bu durum da

münafklan üzdü. Yüce Allah bu konuda: "Sana bir iyilik gelirse, bu onlar

’ Tevbe Sur. 49
* bn Ebî Hatim (6/1809, 1810).

} Tevbe Sur. 49
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üzer. Eer bana bir musibet gelirse, «Biz tedbirimizi önceden almtk»

derler ve sevinerek dönüp giderler
"1

âyetini indirdi .

2

Süneyd ve bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Sana bir iyilik gelirse,

bu onlar üzer..."

3

buyruunu açklarken öyle demitir. "Onlardan kast

Cedd ile arkadalardr. Zira Resûlullah'n (sdlellahu aie
r
h. »taifem) Tebûk’e çkt bu

seferinde bana iyi bir eyin gelmesi onlar üzer." 11

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Sana bir iyilik gelirse, bu onlar üzer. Eer bana bir

musibet gelirse, «Biz tedbirimizi önceden almtk» derler ve sevinerek

dönüp giderler
"5 âyetini açklarken öyle demitir: "yilikten kast afiyet,

bolluk ve ganimettir. Musibetten kast ise bela ve skntlardr. Hz.

Peygamberim Maibfcu aie^ meliem) bana kötü bir ey gelmesi halinde münafklar:

"Biz zaten önceden önlemimizi almtk” derler.

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Sana bir iyilik gelirse, bu onlar

üzer. Eer bana bir musîbet gelirse, «Biz tedbirimizi önceden almtk»

derler ve sevinerek dönüp giderler
"7

âyetini açklarken öyle demitir: ayet

Yüce Allah seni muzaffer klar ve sa salim bir ekilde geri döndürürse bu

durum onlan üzer. Ancak bana bir musibet geldii zaman: "Bamza bu i

gelmeden biz Medine’de kalarak tedbirimizi almtk” derler.

8

bnu'l-Münzir ile bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Sana bir iyilik

gelirse, bu onlan üzer..."9 buyruunu açklarken: "ayet Müslümanlar zafer

elde ederlerse bu, münafklan skntya sokup onlan üzer” demitir .

10

1 Tevbe Sur. 50
1 bn Ebî Hatim (6/1810).

* Tevbe Sur. 50
4 bn Cerîr (11/494, 495).

s Tevbe Sur. 50
6 bn Ebî Hatim (6/1810, 1811).
7 Tevbe Sur. 50
8 bn Ebî Hatim (6/1810, 1811).

9 Tevbe Sur. 50
,0 bn Ebî Hatim (6/1811).
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“De ki: «Bizim bamza ancak, Allah'n bizim için yazd
eyler gelir. O, bizim yardmcmzdr. Öyleyse müminler,

yalnz Allah'a güvensinler.»" (TevU Sur. 51)

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî: “De ki: 'Bizim bamza ancak,

Allah'n bizim için yazd eyler gelir..."’ buyruunu açklarken: “Bamza
ancak Allah’n bize takdir ettii ey gelir" demitir.

bn Ebî Hatim, Müslim b. Yesâridan bildirir. “Kader konusunda konumak

derin iki vadiye benzer. Kii bunlar için helak olup gider de diplerine varamaz.

Sen ancak ameliyle kurtulabileceini uman kii gibi amel et. Ancak Allah’n

yazdnn bana geleceini bilen biri gibi de tevekkül et.”
2

Ebu’-eyh, Mutarrif’den bildirir: Kii bir evin damna çkp da kendini

aaya atarak: “Bu benim kaderimdir” diyemez. Ancak bu tehlikelerden

korunmal ve tedbirimizi almalyz. ayet bamza bir ey gelirse biliriz ki

Yüce Allah'n yazdndan baka bir ey bamza gelmez.

Ahmed'in Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber UaMahu aleyhi

veseiien) öyle buyurmutur:
"
Her eyin bir hakikati vardr. Kul da bana gelmesi

takdir edilen bir eyin, amadan mutlak bir ekilde bana geleceini, bana

gelmesi takdir edilmeyen bir eyin de asla bana gelmeyeceini bilmedikçe

imann hakikatine ulaamaz."*

ot JAP djtfJ> Ji

öj*Ajr+ Öl ji
/ I y * f *

"De k: «Bizim için siz ancak iki güzellikten birini

bekleyebilirsiniz. Biz de, Allah'n kendi katndan veya bizim

ellerimizle size ulatraca bir azab bekliyoruz. Haydi

1 Tevbe Sur. 51

’ bn Ebî Hatim (6/1811, 1812).

J Ahmed 45/482 (27490). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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bekleyedurun. üphesiz biz de sîzinle birlikte

beklemekteyiz.»" (Tcvte Sur. 52)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"De ki: Bizim için siz ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz..."
1

buyruunu açklarken: “Bu iki güzellik zafer veya ehitliktir” demitir.*

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "De ki: Bizim için siz ancak iki güzellikten birini

bekleyebilirsiniz ..."3 buyruunu açklarken: "Bu iki güzellik zafer veya Allah

yolunda öldürülmedir" demitir.
4

Hâkim, Sa'd b. shâk b. Ka'b b. Ucre’den, o babasndan, o da dedesinden

bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiiehu Beyhi vesaiiem) Bedir savama giderken Ravhâ'ya

ulatnda eriften 5 bir bedevi geldi. "Kimsiniz ve nereye gidiyorsunuz?”

diye sorunca, Müslümanlar "Peygamberimizle (tallahini Bieyhi yeseHem) birlikte Bedir’e

gidiyoruz” dediler. Bedevi: "Bakyorum da durumunuz kötü, saynz da az”

deyince, Müslümanlar: "Bizi iki güzellikten birini umuyoruz. Ya öldürülür

Cennete gireriz ya da düman yener her ikisine de yani hem zafer, hem de

Cennete de nail oluruz” karln verdiler. Bedevi: "Peygamberiniz (salbllahu aleyhi

vjseiiem) nerede?” diye sorunca, Müslümanlar: "te bu!” karln verdiler.

Bedevi: "Yâ Resûlallah! Yanmda gerekli teçhizat yok. Gidip gerekli olan

eyleri alaym ve sana katlaym” deyince, Allah Resulü Maiiahu aieyti «seiM:

"Evine git ve gerekli hazrlm yap, ihtiyaçlarn gör" buyurdu. Resûlullah

Csaflailahu alayhi «MM Bedir’e giderken bedevi de ailesinin yanna gitti. htiyaçlarn

gördükten sonra da Bedir’e gelip Müslümanlara katld. Müriklerle

savarken de ehit düenlerden biri oldu. Sava sonras zafer elde edildikten

sonra Resûlullah [sdiaiiahu aleyhi veseiinm) Ömer’le birlikte ehit düenlerin arasnda

dolamaya çkt. Bedevinin yanna vardnda: "te ey Ömer! Sen ki

’ Tevbe Sur. 52
1 bn Cerîr (11/496) ve bn Ebî Hatim (6/1812).

* Tevbe Sur. 52
4 bn Ebî Hatim (6/1812).

5 erif: Mekke'ye alt mil uzaklnda bir yerdir.
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konumay seversin. BU ki ehitlerin de efendileri, ileri gelenleri ve krallar

vardr. Bu da ey Ömer, onlardan biridir" buyurdu .

1

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Biz de, Allah'n kendi

katndan veya bizim ellerimizle size ulatraca bir azab bekliyoruz..."
2

buyruunu açklarken: "Bu azaptan kast, klçlarla onlar öldürmektir"

demitir.

UJ * J jt i>iîî jî

^J {-4$ VJ a •
Jjî ül

ÜjAj\S VI

Ü

J& VJ JLr r+j VI sbLkil

"Yine de ki: «ster gönüllü, ister gönülsüz olarak harcayn,

sizden asla kabul olunmayacaktr. Çünkü siz fask bir

topluluksunuz.» Harcamalarnn kabul edilmesine, yalnzca,

Allah' ve Resûlönü inkâr etmeleri, namaza ancak üene
üene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamalar engel

olmutur.” (TevU Sur. 53. 54)

bn Cerîr, ibn Abbâs’tan bildirir: Cedd b. Kays; "Kadnlan gördüüm

zaman dayanamyor ve fitneye düüyorum. Onun için savaa kaltlmak yerine

malmla sana yardmda bulunaym" dedi. Savaa çkma yerine mali yardmda

bulunma teklifi konusunda da: "Yine de ki: "ster gönüllü, ister gönülsüz

olarak harcayn, sizden asla kabul olunmayacaktr..."3 âyeti nazil oldu .
4

öj£\s ^kj p+Lid JAJIJ liijjl

"Onlarn mallan ve çocuklan seni imrendirmesin. Çünkü
Allah bunlarla, ancak dünya hayatnda onlarn azaplarn

1 Hâkim (2/75, 76, “sahih").

1 Tevbe Sur. 52
3 Tevbe Sur. 53
4 bn Cerîr (11/499).
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çoaltmay ve onlarn kâfir olarak canlarnn çkmasn
stiyor/' (Tevte Sur. 55)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: “ il hj, Ui juLSSljl % ^1^1 Sis

buyruunu: "Onlann mallan ve çocuklan seni imrendirmesin. Zira

Yüce Allah bunlardan dolay âhirette azap vermeyi istemektedir" eklinde

açklamtr.*

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: " Sis

^j "> -HÂ Sis ^isil c4uü ,,j buyruunu açklarken öyle demitir:

Burada takdim tehir vardr. Âyetin de anlam: "Onlann dünyadaki mallan ve

çocuklan seni imrendirmesin. Zira Yüce Allah bunlardan dolay âhirette azap

vermeyi istemektedir" eklindedir.4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: “...Çünkü Allah bunlarla,

ancak dünya hayatnda onlarn azaplarn çoaltmay istiyor../3

buyruunu açklarken: "Dünyada iken onlara musibetler verir ve dünya

hayatn onlara azab eder. Müminlerin için ise sevap kazanma yeri klar”

demitir.
6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Onlarn kâfir olarak

canlarnn çkmasn istiyor../ 7 buyruunu açklarken öyle demitir: "Yüce

Allah, onlann dünyada iken kafir olarak canlarnn çkmasn istiyor. Bu âyette

takdim ve tehir vardr.”
8

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: “»dLoJ.: Sis"
9

ifadesini: "Seni aldatmasn" eklinde açklamtr. ifadesini

’ Tevbe Sur. 55
1 bn Cerîr (11/500).

3 Tevbe Sur. 55
4 bn Ebî Hâtim (6/1813).

5 Tevbe Sur. 55
6 bn Ebî Hâtim (6/1813).
7 Tevbe Sur. 55
8 bn Ebî Hâtim (6/1814).

9 Tevbe Sur. 55
’° Tevbe Sur. 55
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açklarken de öyle demitir: “Canlarnn çkmas anlamndadr. Yani dünyada

iken kafir olarak canlannn çkmasdr.” 1

^ J t ** “* ^

ai3| 3JJ jl oljlLi jî l»*Li

"Sizden olmadktan halde, sizinle beraber olduklanna dair

Allah'a yemin ederler. Oysa onlar korkak bir topluluktur. Bir

smak veya maara yahut girecek bir yer bulmu olsalard,

çarçabuk oraya yönelirlerdi." (TevU Sur. 56, 57)

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "Sizden

olmadklar halde, sizinle beraber olduklarna dair Allah’a yemin

ederler ..."
1

âyetini açklarken: “Korkulanndan ve korunmak için sizden

olduklarna dair Allah’a yemin ederler” demitir .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

bn Abbâs: “030^*450 ^*3 dilj 3J3) 3
1 oljlüi 3I tnLa jjjjau 3J”

4
ayetini açklarken

öyle demitir: “Bir snak veya maara yahut girecek bir yer bulmu

olsalard, çarçabuk oraya yönelirlerdi." 5

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Bir snak veya maara yahut girecek bir yer bulmu

olsalard, çarçabuk oraya yönelirlerdi
"6

âyetini açklarken öyle demitir:

“ayet sizden kaçp kurtulacaklar bir barnak bulacak olsalar sizden kaçar

oraya snrlard .” 7

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî: ifadesini:

“Çabucak” eklinde açklamtr.'

’ bn Ebî Hâtim (6/1813, 1814).

1 Tevbe Sur. 56
3 bn Ebî Hâtim (6/1814).

* Tevbe Sur. 57
3 bn Cerîr (11/504) ve bn Ebî Hatim (6/1814, 1615).

6 Tevbe Sur. 57
7 bn Ebî Hâtim (6/1815).

'Tevbe Sur. 57
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"çlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var.

Kendilerine ondan bir pay verilirse, honut olurlar. Eer
kendilerine ondan bir pay verilmezse, hemen kzarlar. Eer
onlar, Allah ve Peygamberinin kendilerine vermi olduklar

eylere raz olsalar ve «Allah bize yeter, O ve Peygamberi

bol nimetinden bize verecektir. Dorusu biz Allah a gönül

balayanlardanz» deselerdi daha hayrl olurdu."

( Fevte Sur. 58, 56)

Buhârî, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn

Merdûye, Ebu Saîd el-Hudrî'den bildirir: Resûlullah (saiidishu aie?h reselim) ganimet

mallarn taksim ederken Zul-Huvaysira et-Temîml geldi ve: "Yâ Resûlallah!

Adilâne bir ekilde paylatr" dedi. Resûlullah Mallak aie/h vtseiiem): "Yazk sana!

Ben adil olmayacaksam kim olacak
t" karln verince, Ömer b. el-Hattâb: "Yâ

Resûlallah! Bana izin ver de unun boynunu vuraym!" dedi. Resûlullah (saUiahu

aleyhi leseiiem) ise öyle buyurdu: "Onu brak. Bunun öyle arkadalar var ki biriniz

onlardan birinin namazm gördüü zaman kendi namazn deersiz bulur,

Onun orucunu gördüü zaman kendi orucunu deersiz bulur. Ancak okun

hedefin bir yanndan girip dier yanndan çkmas gibi bunlar da dine öyle girip

çkarlar. Ok hedefe öyle bir hzl girip çkmtr ki oku atan kii okun tüyüne

bakar kandan bir ey bulamaz, yontulmam ksmlarna bakar bir ey bulamaz,

demirine bakar bir ey bulamaz, gövdesine bakar bir ey bulamaz. Bunlar da

dine öyle girip çkarlar. Bunlarn ba, kolunun ucu (veya göüsleri) kadn

gösü gibi veya sallanan bir et parças gibi duran siyah bir adamdr. nsanlarn

ayrla dütükleri bir zamanda ortala çkarlar." "çlerinden sadakalar

konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilirse,

honut olurlar. Eer kendilerine ondan bir pay verilmezse, hemen

kzarlar"
2
âyeti de bunlar hakknda nazil oldu."

1 bn Ebî Hâtim (6/1815).
2 Tevbe Sur. 58
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Ebû Saîd der ki: "Resûlullah'n (lailslishu aleyhi mailem} böyle dediine ahidim! Ali

de onlarla savarken ben de onunla birlikteydim ve Resûlullah'n (uMain aleyhi

veallem) vasflann anlatt gibi bir adam(m cesedi) yanma getirildi."
1

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid:

“oIsjuJI j buyruunu alklarken: "Sadakalar konusunda

kimileri senden isteyip seni bu konuda dener" demitir.

3

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde: "oöliii j

buyruunu açklarken: "Kimileri sadaka konusunda sana dil uzatrlar”

demitir.

Süneyd ile bn Cerîr, Dâvud b. Ebî Âsm'dan bildirin Resûlullah'a Mofehu aleyhi

»eseliim) sadaka (zekat) mal getirilince bunu saa sola datp bitirdi. Ensaridan

bir adam gelip: "Bu hiç de adil deil" deyince bu âyet nazil oldu .

5

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre yâd b. Lakît bu âyeti: “ jji

lafzyla okumutur.

bn Merdûye, ibn Mes’ûd’dan bildirin Resûlullah {niaHahu aleyh nnllnn) Huneyn

savandan elde edilen ganimetleri taksim ettii zaman bir adamn: "Bu

taksimat Allah'n rzas gözetilerek yaplan bir taksimat deil” dediini iittim.

Hz. Peygamber'eifaiiBiiBhuBiey+iveseiM gelip bunu ona aktardmda: “Allah, Mûsa

peygambere rahmet etsin. O bundan daha fazla eziyet görmü, ancak o

sabretmitir" buyurdu. Sonrasnda: çlerinden sadakalar konusunda sana

dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilirse, honut olurlar.

Eer kendilerine ondan bir pay verilmezse, hemen kzarlar
"6

âyeti nazil

oldu .

7

’ Buhârî (3610, 6933), Nesâî, S. el-Kübrâ (11220), bn Cerîr (11/507, 508) ve bn Ebî

Hâtim (6/1815).

’ Tevbe Sur. 58
5 bn Ebî Hâtim (6/1816).

4 Tevbe Sur. 58

s bn Cerîr (11/506).
6 Tevbe Sur. 58
7 Buhârî (3150, 4335, 4336, 6059, 6100, 6291) ve Müslim (1062).
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"Zekatlar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, onu
toplayan memurlara, kalpleri Müslümanla

smdnlacaklara verilir; kölelerin, borçlularn, Allah

yolunda olanlann ve yolda kalanlann urunda sarfedilir.

Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir." (TevU Sur. 60)

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Câbir'den bildirir: Bedevinin biri zekat

mallann datan Hz. Peygamber'e (sallailahu aleyhi vesdlem) geldi ve kendisine de bir

eyler vermesini istedi. Ancak Resûlullah (seüaiiahu aleyh meiM adama yüz vermedi

ve taksimata devam etti. Bedevi: "Koyun çobanlarna da m veriyorsun!

Vallahi adil davranmadn!" deyince, Allah Resûlü: "Yazk sana! Ben adil

olmayacaksam kim olacak?" karln verdi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Zekatlar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, onu toplayan

memurlara, kalpleri Müslümanla sndrlacaklar verilir; kölelerin,

borçlularn, Allah yolunda olanlarn ve yolda kalanlarn urunda sarfedilir.

Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir' âyetini indirdi.
3

Ebû Dâvud, Beavî, Mu'cem’de, Taberânî ve Dârakutnî, Ziyâd b. Haris es-

Sudâî'den bildirir Adamn biri: "Yâ Resûlallah! Zekattan bana da ver"

deyince, Allah Resûlü (sallailahu aleyh; vesellem) öyle buyurdu: "Yüce Allah zekat

konusunda ne peygamberinin, ne de bakalarnn taksimatna raz olmad ve bu

konuda bizzat kendisi hüküm verdi. Zekatn sekiz snfa verileceini açklad.

Eer sen de bu snflardan birinin içindeysen sana da hakkn veririm.

"

}

bn Sa’d, Ziyâd b. Hâris es-Sudâî’den bildirir: Resûlullah (sallailahu aleyhi nullan) ile

bulunduum bir srada bir topluluk geldi ve kendilerinden zekat toplayan

memurdan yana ikayette bulundular. Sonra: "Yâ Resûlallah! Bu memurla

1 Tevbe Sur. 60
2 Beyhakî (6/1817).

3 Ebû Dâvud (1630), Taberânî (5285) ve Dârakutnî (2/137, ''zayf"). Zayf hadistir

(Elbânî, Da'if Sünen Ebî Dâvud, 357).
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cahiliye döneminden kalma bir anlamazlmz olduu için bizi baz

eylerden sorumlu tutmaya çalt" dediklerinde, Allah Resûlü:
"Mümin için

yöneticilik iinde pek hayr yoktur

"

buyurdu. Daha sonra adamn biri kalkp:

"Yâ Resûlallah! Zekattan bana da ver" dedi. Allah Resûlü (aaiiaiiohu aleyhi nstllemi

öyle buyurdu: "Yüce Allah zekatn taksimatn ne yakn meleklerden birine, ne

de gönderdii elçiye brakt. Bu konuda bizzat kendisi hüküm verip zekatn sekiz

snfa verileceini açklad. Eer sen de bu snflardan birinin içindeysen sana

da veririm. Ama ihtiyacn olmad halde alrsan bil ki bu aldn bata an
karnda hastalk olacaktr .

"

Saîd b. Mansûr, Taberânt ve Ibn Merdûye, Mûsa b. Yezîd el-Kindî’den

bildirir: bn Mes’ûd bir adama Kuriân okutuyordu. Adam bu âyeti

ifadesini uzatmadan: olîilJi U|” eklinde okuyunca bn

Mes'ûd: "Hz. Peygamber (uiiaHafau aleyhi vteHetn) bu âyeti bize bu ekilde okutmad"

dedi. Adam: "Sana nasl okuttu?" diye sorunca, bn Mes'ûd: " . 13IÜJ 61ÜJI u\

gjLLÜlj"’ eklinde okuttu” dedi .

1

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir; "Zekatlar Allah'tan bir farz olarak

fakirlere, miskinlere, onu toplayan memurlara, kalpleri Müslümanla

sndrlacaklar verilir; kölelerin, borçlularn, Allah yolunda olanlann ve

yolda kalanlarn urunda sarfedilir..."* âyeti Kuriân'da zikredilen tüm

sadakalann hükmünü neshetti.

bnu’l-Münzir ve Nehhâs, krime'den bildirir: "Zekatlar Allah'tan bir farz

olarak fakirlere, miskinlere, onu toplayan memurlara, kalpleri

Müslümanla sndrlacaklar verilir; kölelerin, borçlularn, Allah yolunda

olanlarn ve yolda kalanlarn urunda sarfedilir...*
4

âyeti Kur’ân’da

zikredilen tüm sadakalann hükmünü neshetti .

5

bnu'l-Münzir, bn Cüreyc’den bildirir: "Zekatlar Allah'tan bir farz olarak

fakirlere, miskinlere, onu toplayan memurlara, kalpleri Müslümanla

sndrlacaklar verilir; kölelerin, borçlularn, Allah yolunda olanlarn ve

’ Tevbe Sur. 60
1
Saîd b. Mansur {Tefsir, 1023) ve Taberânî (8677).

3 Tevbe Sur. 60
A Tevbe Sur. 60
5 Nehhâs (sh. 507).
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yolda kalanlarn urunda sarfedilir...'” âyeti Kur'ân’da zikredilen tüm

sadakalarn hükmünü neshetti. Bunlar da: "Akrabaya, yoksula ve yolda

kalm yolcuya haklarn ver, fakat saçp savurma
"2

âyeti, "Sadakalar

açktan verirseniz ne güzel! Fakat onlar gizleyerek fakirlere verirseniz bu,

sizin için daha hayrldr ve günahlarnzdan bir ksmna da keffaret

olur..."3 âyeti ve, "Mallarnda, muhtaç ve yoksullar için bir hak vard"

4

gibi

âyetlerdir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Zekatlar Allah'tan bir farz

olarak fakirlere, miskinlere, onu toplayan memurlara, kalpleri

Müslümanla sndrlacaklar verilir; kölelerin, borçlularn, Allah yolunda

olanlarn ve yolda kalanlarn urunda sarfedilir..."3 âyetini açklarken öyle

demitir: "Bunlar, Yüce Allah’n zekatn verilmesi için belirledii snflardr.

Zekat bu snflardan hangisine verilirse geçerli olur."
6

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hüzeyfe:

"Zekatlar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, onu toplayan

memurlara, kalpleri Müslümanla sndrlacaklar verilir; kölelerin,

borçlularn, Allah yolunda olanlarn ve yolda kalanlarn urunda
sarfedilir ..." 7 âyetini açklarken öyle demitir: "Dilersen zekatn Yüce

Allah’n belirledii bu sekiz snftan birine veya ikisine veya üçüne

verebilirsin ."
8

bn Ebî eybe, Ebu’l-Âliye’den bildirir: "Zekatn Yüce Allah’n belirttii bu

snflardan sadece birine vermende bir saknca yoktur.”9

ibn Ebî eybe ile Ebu'-eyh, Haan, Atâ, brâhim ve Saîd b. Cübeyr’den

aynsn zikreder .

10

1

Tevbe Sur. 60
i srâ Sur. 26
3 Bakara Sur. 271

4 Zâriyât Sur. 19

5 Tevbe Sur. 60
6 bn Ebî Hatim (6/1817).

7 Tevbe Sur. 60
8 bn Ebî eybe (3/182) vo bn Cerîr (1 1/531).

9 bn Ebî eybe (3/182).
10 bn Ebî eybe (3/182, 183).
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bnu'l-Münzir ile Nehhâs, bn Abbâs’tan bildirir: “Âyetteki fakirlerden

kast Müslümanlann fakirleridir. Miskinler ise gezip dolaan, dilenen

kiilerdir."
1

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Nehhâs ve Ebu'-eyh,

Katâde’den bildirir: “Âyette bahsedilen fakir müzmin bir hastal olan

kiilerdir. Miskin ise muhtaç olan ancak müzmin hastal olmayan kiidir.
Mî

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb Ehl-

i kitâb'dan bir kap önünde yere ylm bir adamla karlat. Adam: "Beni

ar ilerde çaltnp cizye de aldlar. Sonunda gözlerim görmez oldu. imdi

kimseler bana bir ey vermiyor" deyince, Ömer “Hiç de vicdanl

davranmamz” dedi ve öyle devam etti: "Bu adam da Yüce Allah’n:

"Zekatlar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, onu toplayan

memurlara, kalpleri Müslümanla sndrlacaklar verilir; kölelerin,

borçlularn, Allah yolunda olanlarn ve yolda kalanlarn urunda

sarfedilir ..."3 âyetinde belirttii kiilerin içindedir.”
4

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ömer: "Zekatlar Allah'tan bir farz

olarak fakirlere ..."5 buyruunu açklarken: “Bu fakirlerden kast, Ehl-i

kitâb'dan müzmin hastal olan kiilerdir" demitir .

6

bn Ebî eybe, Hasan(- BasrîJ'den bildirir: “Müriklere zekattan ve

kefaretlerden bir ey verilmez ."7

bn Ebî Hâtim, bn Ömer'den bildirir: Dirhemi dirheme, hurmay hurmaya

katan kii fakir deildir. Asl fakir görünüünü ve içini temiz tutan, ancak

iffetinden dolay bakasna el açmayan kiidir. Yüce Allah bunlar hakknda:

"...ffetlerinden dolay bilmeyen onlar zengin sanr ..."
6 buyurmutur .

9

’ Nehhâs (sh. 510).

* Abdurrezzâk (1/278), bn Ebî Hâtim (6/1819, 1820) ve Nehhâs (sh. 507, 508).

3 Tevbe Sur. 60
A Beyhakî (6/1817).

3 Tevbe Sur. 60
6 bn Ebî eybe (3/178).

7 bn Ebî eybe (3/178).

8 Bakara Sur. 273
9 bn Ebî Hâtim (6/1818).
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bn Ebî eybe, Câbir b. Zeyd’den bildirir: "Âyette bahsedilen fakirler,

iffetlerinden dolay bakalarna el açmayan yoksul kiilerdir. Miskinler ise

dilenen yoksullardr."
1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Zührî'ye bu âyet sorulunca öyle

demitir: "Âyette bahsedilen fakirler, iffetlerinden dolay evde kalp

bakalanna el açmayan yoksul kiilerdir. Miskinler ise çkp dilenen

yoksullardr."
2

bn Ebî Hâtim, Mücâhid’den bildirir: "Fakir kii mal olmayan ancak

kabilesi, akraba ve yaknlar içinde yaayan kiidir. Miskin kii ise mal ile

birlikte kabilesi, akrabalan ve yaknlan olmayan kiidir." 3

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken: "Burada

bahsedilen fakirler hicret eden kiilerdir. Miskinler ise hicret etmeyenlerdir"

demitir.

4

bn Ebî eybe, Saîd b. Cübeyriden bildirir: "Evi, hizmetçisi ve at olan kiiye

de hakediyorsa zekat verilir.”
5

bn Ebî eybe, ibrâhîm(-i Nehaî)’den bildirir: "Öncekiler evi ve hizmetçisi

olan kiiyi zekattan mahrum etmezlerdi .”

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "ifcfc ifadesini:

"Zekat toplamakla görevli olanlar" eklinde açklamtr.

8

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir, Dahhâk'tan bildirir: "Zekat memuruna

yapt i orannca zekat verilir.”9

1 bn Ebî eybe (3/199).
1 bn Ebî eybe (3/199).

3 bn Ebî Hatim (6/1819, 1821).

4 bn Ebî eybe (3/200).

5 bn Ebî eybe (3/179).
5 bn Ebî eybe (3/179).

7 Tevbe Sur. 60

® bn Ebî Hâtim (6/1821).

9 Abdurrezzâk (7138).
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ibn Ebî eybe, Râfi’ b. Hadîc'den bildirin Resülullah'n (uMrfm mdiem):

"Zekat memurunun sahip olduu haklar evine dönene savaa çkan gazinin

haklan gibidir" buyurduunu iittim .

1

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Kalpleri

Müslümanla sndrlacaklar ..."

2

buyruunu açklarken öyle demitir:

Bunlar Müslüman olduklarn söyleyerek Resûlullah’a bahfehu aleyh w«di«n) gelen

kimselerdi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) de onlara az da olsa zekattan bir eyler

verirdi. Bu ekilde onlara bir eyler verdii zaman: "Bu iyi bir din" derlerdi.

Ancak kendilerine bir ey vermedii zamanlar da ise dini eletirip ondan yüz

çevirirlerdi .
5

Buhârî, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirir: Hz.

Ali Yemen’de iken Resûlullah'a (mUUiu Beyh mailem) henüz topra üzerinde olan

bir altn parças gönderdi. Allah Resulü de bu altn kalplerini slam'a

sndrmak için Akra’ b. Habis el-Hanzalî, Alkame b. Ulâse el-Âmirî, Uyeyne b.

Bedr el-Fezârî ve Zeydu’l-Hayi et-Tâî olmak üzere dört kii arasnda

paylatrd. Kureyliler ile Ensar: "Bizleri brakp Necd kabilesinin ileri

gelenlerine veriyor” deyince, Allah Resulü (sBiieiishu aiaytu veseiiem):
"
Kalplerini slam'a

sndrmak için bunu yaptm" karln verdi .

4

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, Yahya b. Ebî

Kesimden bildirir: "Kalpleri slam'a sndnlanlar (müellefe-i kulûb) Hâim

oullanndan Ebû Süfyân b. El-Hâris b. Abdilmuttalib, Ümeyye oullarndan

Ebû Süfyân b. Harb, Mahzûm oullanndan Haris b. Hiâm ile Abdurrahman b.

Yerbû', Esed oullanndan Hakîm b. Hizam, Âmir oullarndan Süheyl b. Amr

ile Huvaytib b. Abdiluzzâ, Cumeh oullanndan Safvân b. Ümeyye, Sehm

oullanndan Adiy b. Kays, Sakîf kabilesinden Alâ b. Câriye (veya Hârise),

Fezâre oullanndan Uyeyne b. Hsn, Temîm oullanndan Akra' b. Hâbis, Nasr

oullanndan Mâlik b. Avf ve Süleym oullanndan Abbâs b. Mirdâs’tr.

1 bn Ebî eybe (3/216), Ahmed 25/147, 28/517 (15826, 17285), Ebû Dâvud (2936),

Tirmizî (645) ve bn Mâce (1809). Sahih hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud, 2545).

2 Tevbe Sur. 60

5 bn Cerîr (11/519).

4 Buhârî (3344, 7432) ve bn Ebî Hatim (6/1822).
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Resûlullah <sa)iaiiahu aleyhi mailem) bunlardan her birine yüzer deve verdi. Sadece

Abdurrahman b. Yerbû' ile Huvaytib b. Abdiluzzâ'ya ellier deve verdi ." 1

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî): "Müellefe-i kulûb slam'a girmeleri umulan kiilerdir ve bu snf

kyamete dek kalacaktr” demitir.

2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Dahhâk'tan bildirir: "Müellefe-i kulûb

Araplann erafndan Resûlullah'n (»isiiahu aleyhi «ailem) yanna gelen kimselerdir.

Bunlar geldii müddetçe müslümana olana veya geri dönene kadar

Resûlullah (iBiiaiiahü aleyhi «seiiem) bunlara (zekattan) infakta bulunurdu.” 3

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre ZührPye Müellefe-i kulûb konusu sorulunca: "Bunlar Müslüman olan

Yahudi ile Hristiyanlardr” dedi.

Ravi der ki: Ona: "Bunlarn durumlar iyi olsa da verilir mi?” diye

sorduumda: "Durumu iyi olsa da verilir” dedi .

4

ibn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Ebû Câfer: "Bugün artk Müellefe-i kulûb denilen snf yoktur” demitir.
5

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, a'bî'den

bildirir: "Bugün artk Müellefe-i kulûb denilen sntf yoktur. Bunlar

Resûlullah'n (ofieiishu aleyhi «»im slam’a girmelerini umduu kimselerdi. Ancak

Ebû Bekr halife olduunda rüvet babnda verilen bu tür eyleri kesti.”
6

bn Ebî Hâtim, Abîde el-Selmânî’den bildirir: Uyeyne b. Hsn ile Akra’ b.

Habis, Ebû Bekr’e geldiler ve: "Ey Resul ullah'nfoMahu aleyhi ««im halifesi! Biz de

tuzlu bir arazi var. Üzerinde ne bir ot, ne de faydas olacak bir ey bulunuyor.

kta olarak o araziyi bize verirsen bakmn yapar, ekeriz. Belki Yüce Allah

onunla faydalar ihsan eder” dediler. Ebû Bekr de o araziyi ikta olarak onlara

verdi ve buna dair ahitlerin huzurunda bir belge yazd. Ömer’in hilafeti

1

Abdurrezzâk (1/281) ve bn Ebî Hâtûn (6/1822).
J bn Ebî Hâtim 86/1823).

} bn Ebî Hâtim 86/1823).

4 bn Ebî eybe (3/223) ve bn Ebî Hâtim (6/1823).

5 bn Ebî eybe (3/223) ve bn Ebî Hâtim (6/1823).
4 bn Ebî eybe (3/223) ve bn Ebî Hâtim (6/1822).
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zamannda belgeyi yenilemek üzere Ömer’e götürdüklerinde Ömer bu

belgeyi okuyunca onu ellerinden ald. Üzerine tükürüp yazlanlan sildi.

Uyeyne ile Akra, böyle bir eyi yapt için Ömer’e çkp kötü laflar edince,

Ömer öyle dedi: "Resûlullah (seMahu aiavh naibin) Müslümanlann az olduu bir

zamanda sîzlere, slam'a sndrmak için bir eyler veriyordu. Ancak Yüce

Allah slam dini ile Müslümanlan aziz kld. Gidin ve kendi iinizde çaln. Bu

arazide sürünüzü otlatrsanz da Allah’n korumas üzerinizden kalkacaktr.”’

bn Sa'd'n bildirdiine göre adamn biri Ebû Vâil’e: “Müellefe-i kulûb

denilen snfn zekattaki payn ne yapaym” diye sorunca, Ebû Vâil: “Dier

snftan olanlara ver” dedi .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil: "ylÇll jj
"3 buyruunu:

“Mükâtebe yapm kölelere” eklinde açklamtr.

4

bnuM-Münzir, brahim en-Nehaî'den bildirir: “Kii zekatn bir köleyi tam

olarak azat etmede kullanamaz. Ancak bedelinin bir ksmn verebilir. Zekat

malndan mükâtebeli kölenin bedeline yardm etmede de bir saknca

yoktur.”

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ömer b. Abdilazîz’den bildirir “Köleler

konusunda kullanlacak zekat ikiye bölünür. Bir bölümü Müslüman olduunu

söyleyen mükâtebeli kölenin bedeli için harcanr. Dier bölümü de uzun bir

süre önce Müslüman olan, namazn klp zekatn veren bir köle veya cariye

satn alp azat edilir.”
5

bn Ebî eybe ve fanu’l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs kiinin

zekatn hacca gidecek olan birine vermesinde veya köle satn alp azat

etmesinde bir saknca görmezdi .

6

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: “Malnn

zekatndan köle satn alp azat edebilirsin” demitir.

1

1 bn Ebî Hâtûn (6/1822).
1 bn Sa'd (6/97).

3 Tevbe Sur. 60

4 bn Ebî Hâtim (6/1823).

5 bn Ebî Hâtim (6/1824).
6 bn Ebî eybe (3/179, 180).
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Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) kiinin

zekatndan bir köle (veya cariye) satn alp azat etmesinde bir saknca

görmezdi.
2

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre brahim

en-Nehaî: “Kii malnn zekatyla köle satn alnp azat edemez; ancak bir

ksmyla bu konuda yardmda bulunabilir" demitir.3

Ebû Ubeyd, bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr “Malnn zekatyla köle azat etme zira azat etme; velâ hakkn da

beraberinde getirir" demitir.

4

Ebû Ubeyd der ki: “Bu konuda en salam görü bn Abbâs’n görüüdür

ve bu görüe uygun davranmak dierlerinden evladr. Âlimlerden de çok kii

bu konuda bn Abbâs gibi düünmektedir.”

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Zühri’ye âyetteki ifadesi

sorulunca: "Bunlar borcu olan kiilerdir. Yine zengin olsa da yolda kalm

kiilerdir" demitir.
6

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre Mücâhid: ÜÜI3"
7
ifadesini açklarken: “Evi yanan, mal selde giden ve

fakirliinin üzerine borcu olan kiidir" demitir.

8

ibn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre Ebû Câfer: ifadesini açklarken: “Fesada bulamakszn borca

1

Ebû Ubeyd, Emval (1785, 1967).
1

Ebû Ubeyd (1968).

J Ebû Ubeyd (1971).

4 Ebû Ubeyd, Emval (1972) ve bn Ebî eybe (3/179).

5 Tevbe Sur. 60

‘ bn Ebî eybe (3/207).

7 Tevbe Sur. 60
8 Abdurrezzâk (1/280 }, bn Ebî eybe (3/207) ve bn Ebî Hâtim (6/1824).

9 Tevbe Sur. 60
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giren kiilerdir
1
' demitir. "j-ZJl ji ifadesini açklarken de: "Bölgeden

bölgeye giden ve yolda kalan kiidir" demitir.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mükâtil: ifadesini açklarken:

"Yakn ölen kiinin kann veya ald yarann bedelini isteyen kiidir"

demitir, "ii jj"4 ifadesini açklarken: "Allah yolunda cihad edenlerdir1'

demitir. "j^l öiij"
5
ifadesini açklarken de: "Yolda kalm kiidir. Kendisini

yurduna ulatracak kadar bir eyler verilir" demitir.
6

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Zeyd: "i> ji"
7

ifadesini açklarken: "Allah yolunda cihad edenlerdir" demitir. ".4+1)1 âîlS"
8

ifadesini açklarken de: "Yolcu olan kiilerdir" demitir.9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ibnu's-Sebll,

Müslümanlann yannda misafir olan fakir kiidir" demitir.
10

bn Ebî eybe, Dahhâk'tan bildirir: "Zenginken yola çkan, ancak

yoldayken mal bitip muhtaç duruma düen kiiye yolculuu için zekattan pay

verilir. Zira bnu's-Sebîl saylr.""

Abd b. Humeyd, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: “i j*"

12

ifadesini açklarken: "Allah yolunda cihada çkacak

kiiye binek tedarik eder” demitir. "J.+IJI jlS"
11

ifadesini açklarken: "Yolda

kalan ve malt biten yolcudur" demitir. "...Allah'tan bir farz olarak..."
14

1

Tevbe Sur. 60
2 bn Ebî eybe (3/207) ve bn Ebî Hâtim (6/1824, 1825).

3 Tevbe Sur. 60
4 Tevbe Sur. 60

5 Tevbe Sur. 60
6 bn Ebî Hatun (6/1824, 1825).

7 Tevbe Sur. 60
8 Tevbe Sur. 60
9 bn Ebî Hâtim (6/1825).
10 bn Ebî Hâtim (6/1825).

" bn Ebî eybe (3/211).
1!

Tevbe Sur. 60

Tevbe Sur. 60
14 Tevbe Sur. 60
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buyruunu açklarken de: "Yüce Allah sekiz snfa zekat farz klm ve

bunlarn kim olduunu açklamtr" demitir.

1

Ibn Ebî eybe, Ebû Dâvud, bn Mâce, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin

Ebû Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah {salialishu aleyhi vsaibm) öyle buyurmutur:

"Be kii dnda zengin birine zekat mal helal deildir. Bu be kii de zekat

toplayan zekat memuru, zekat maln kendi mal ile satn alan kii, borcu olan

kii, Allah yolunda savaan kii ve zekat mal alan miskin tarafndan kendisine

bundan hediye edilen kiidir.
"2

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Nehhâs, Nâsih'de

bn Mes'ûd'dan bildirir: "Her kim kendisine yetecek kadar mal olduu halde

dilenirse kyamet gününde huzura yüzü trmalanm veya yara içinde çkar"

buyurdu. "Yâ Resûlallah! Kiiyi bakasna muhtaç etmeyecek veya kendisine

yetecek kadar olan mal ne kadardr?" diye sorulunca: "Elli dirhem veya buna

denk altn

"

buyurdu .

3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Abdullah b. Amr’a zekat mal sorulunca:

"Maln en kötüsüdür. Zira kötürümlerin, topallarn, körlerin ve yolda

kalmlann maldr" karln verdi. Kendisine: "Zekat toplayan memurun ve

Allah yolunda cihad eden kiinin de zekatta hakk yok mudur?” diye

sorulunca: "Zekat memurlarna ancak yaptklar i orannca zekat vardr.

Allah yolunda cihad edenlere gelince bunlara zekat helal klnmtr. Ancak

zengin veya çalp kazanmaya gücü ve imkan olan kiiye zekat helal

deildir" karln verdi .

4

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (ssflaiiBhu aMivesüM sekiz snf

maldan zekatn verilmesini ve bu ekilde toplanan zekatn sekiz snf insana

verilmesini farz kld. Sekiz snf mal; altn, gümü, deve, koyun, sr, ekin,

üzüm ve hurmadr. Kendilerine zekat verilecek sekiz snf insan da: "Zekatlar

’ bn Ebî Hatim (6/1825).
1 bn Ebî eybe (3/210), Ebû Dâvud (1636) ve bn Mâce (1841). Sahih hadisitir (Elbârû,

Sahih Sünen Ebî Dâvud, 1441).

3 bn Ebî eybe (3/180, 181), Ebû Dâvud (1626), Tirmizî (650, "hasen
,r

), Nesâî, S. el-

Kutru (2373), bn Mâce (1840) ve Nehhâs (sh. 519). Sahih hadisitir (Elbânî, Sahîh Sünen

Ebî Dâvud, 1431).

4 bn Cerîr (11/517, 518) ve Beyhakî (7/13). Son cümlesini merfû olarak da Buhârî,

Târihu'l-Kebîr (4/262, 263, 6/468, 469) ve bn Zencûyeh, Emvâl (2042) rivayet etmilerdir.
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Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, onu toplayan memurlara,

kalpleri Müslümanla sndrlacaklar verilir; kölelerin, borçlularn, Allah

yolunda olanlarn ve yolda kalanlarn urunda sarfediiir ...*
1

âyetinde

belirtilmitir.

bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (ulUUu aM» ««Hem)

öyle buyurmutur: “Hasat yaptnzda Müslümanlar unutmayn ve az da

olsa onlara bir eyler verin. Zira topladnz meyvelerde hem ödünç olarak,

hem de vasiyet (farz) olarak vermeniz gerekenler vardr. Ödünç olarak

vereceiniz Müslüman birine hem kendi, hem de ailesinin yemesi için bir, iki,

üç veya bundan daha az veya daha fazla hurma vermenizdir. Vasiyet (farz)

olarak vereceiniz de sekiz snftr ve: "Zekatlar Allah'tan bir farz olarak

fakirlere, miskinlere, onu toplayan memurlara, kalpleri Müslümanla

sndrlacaklar verilir; kölelerin, borçlularn, Allah yolunda olanlann ve

yolda kalanlarn urunda sarfedilir. Allah pek iyi bilendir, hikmet

sahibidir
"3

âyetinde bunlar belirtilmitir."

Ahmed, Hilâl oullarndan bir adamdan bildirir: Resûlullah’n (saiiaiahu aleyhi

veseiiem): "Zengin veya çalp kazanmaya gücü ve imkan olan kiiye zekat helal

deildir" buyurduunu iittim .

3

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud ve Tirmizî'nin Abdullah b. Amridan bildirdiine

göre Hz. Peygamber («iaiiahu Bfeyhi «ailem):
"
Zengin veya çalp kazanmaya gücü ve

imkan olan kiiye zekat helal deildir" buyurmutur .

4

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud ve Nesâî, Ubeydillah b. Adiy b. el-Hiyâridan

bildirir: ki adamn bana bildirdiine göre kendileri Vedâ hacc srasnda zekat

mallann datan Resûlullah'n (saldiahu slevhi »eadicm) yanna gelip bir eyler istediler.

Allah Resulü bdUttu ^ nuM batan ayaa onlan süzünce güçlü kuvvetli

' Tevbe Sur. 60
1
Tevbe Sur. 60

3 Ahmed 38/242 (23183).

4 bn Ebî eybe (3/207, 14/274, 275), Ebû Dâvud (1634) ve Tirmm (652). Sahih hadistir

(Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 527).
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olduklarn gördü ve: "stiyorsanz yine size vereyim; ama zengin olana ve

çalmak için de gücü kuvveti yerinde olana zekat helal deildir

"

buyurdu.’

lyt& tâ jî öî oJjâjJ^ ijîjî f&i

$ 4I Jj-ij üjijî ^jIj
fi*»

\y^\ 3 4>î35J

fjl 4»iip

"Yine onlardan Peygamberi nciten ve «O her eye kulak

kesiliyor» diyen kimseler de vardr. De ki: «0, sizin için bir

hayr kuladr ki Allah'a inanr, müminlere inanr.

çinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah'n

Resûlünü incitenler için ise elem dolu bir azap vardr.»"

( I evbe Sur. 6l)

bn shâk, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs’tan bildirir: Nebtel b.

el-Hâris Resûlullah'n (saiiaiiahu »Mi mailem) yanna gelip oturur ve onu dinlerdi.

Sonra konutuklann gider münafklara aktarrd. "Muhammed kulak gibi her

eyi dinler ve kendisine söylenen her eye inanr” diyen kii de odur. Yüce

Allah da onun hakknda: "Yine onlardan peygamberi inciten ve «O her eye

kulak kesiliyor» diyen kimseler de vardr. De ki: "O, sizin için bir hayr

kuladr ki Allah'a inanr, müminlere inanr. çinizden inanan kimseler için

bir rahmettir. Allah'n Resûlünü ncitenler için ise elem dolu bir azap

vardr*
2
âyetini indirmitir.

3

bn Ebî Hâtim, Süddî’den bildirir: çlerinde Cutâs b. Süveyd b. Sâmit, Mahî

b. Humeyyir ve Vedîa b. Sâbit'in de bulunduu münafklardan bir grup

toplanp Hz. Peygamber (saiiaiiehu Biayhi vasellem) hakknda kötü laflar etmek istediler.

Ancak bazlan buna engel olmak istedi ve: "Bu dediklerinizin Muhammed’e

gitmesinden korkanz. Bu durumda o da sîzlere kötü laflar eder” dediler.

Bazlan da: "Bu durumda böyle eyler söylemediimize dair yemin ederiz o

da buna inanr. Çünkü o bir kulak gibidir ve her eyi dinleyip inanr” karln

1 bn Ebî eybe (3/207, 208), Ebû Dâvud (1633) ve Ncsâî (2597). Sahih hadistir (Elbânî,

Sahih Sünen en-Nesât, 2435).
1 Tevbe Sur. 61

1 bn shâk (Shetu bn HiÜm, 1/521) ve bn Ebî Hâtim (6/1826).
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verdiler. Bu konuda da: "Yine onlardan peygamberi inciten ve "0 her eye

kulak kesiliyor" diyen kimselerde vardr..."
1

âyeti nazil oldu.
2

bn Cerîr, bnu't-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ibn Merdûye'nin bildirdiine

göre bn Abbâs: "Yine onlardan peygamberi inciten ve «O her eye kulak

kesiliyor» diyen kimseler de vardr. De ki: "O, sizin için bir hayr kuladr ki

Allah'a inanr, müminlere inanr..."3 âyetini açklarken öyle demitir:

“Münafklar Hz. Peygamber (jayiahu ri?yb vcaeiM için o herkesi dinler, söylenenlere

inanr, derler. Oysa Hz. Peygamber (saiaiiifa aleyhi«mM herkesi dinlese de Allah'a

ve müminlere inanr."4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: “jal k 03)3^3”* buyruunu:

“Kendisine söyleneni dinler" eklinde açklamtr.6

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Yine onlardan peygamberi inciten ve "O her eye kulak

kesiliyor" diyen kimseler de vardr..."7 buyruunu açklarken öyle demitir:

Münafklar: “Biz ona istediimiz eyleri söyleyeceiz. Ardndan yemin edince

de bizlere inanacak" demilerdir.
8

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Atâ’dan bildirir: “Herkesi dinleyen ve

söylenen her eye inanan kiiye “kulak («zmm)" denilir."9

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Allah'a inanr, müminlere

inanr..."
10 buyruunu açklarken öyle demitir: “Yüce Allah'n kendisine

indirdiine inanr. Ayn ekilde müminlerin haklan, namuslan ve mallan

konusunda ehadetlerine, imanlanna inanr."

’ Tevbe Sur. 61

1 bn Ebî Hâtim (6/1826).

} Tevbe Sur. fil

4 bn Cerîr (1 1/536-538) ve bn Ebî Hâtim (6/1827).

s Tevbe Sur. 61
6 bn Ebî Hâtim (6/1826).
7 Tevbe Sur. 61
8 bn Ebî Hâtim (6/1827).

9 bn Ebî Hâtim (6/1827).
10 Tevbe Sur. 61
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Taberânî, bn Merduye ve bn Asâkir, Umeyr b. Sa’d'dan bildirir: "...O her

eye kulak kesiliyor'’ diyen kimseler de vardr..."' âyeti benim hakkmda

nazil oldu.

Ravi der ki: Umeyr b. Sa'd, Medine ahalisinin söylediklerini dinledikten

sonra gelip bunlar Hz. Peygamber'e (saHdihu aleyhi vesellem) aktanrd. Bundan dolay

Medineliler, Umeyr b. Sa'd’a eziyet etmiler ve: "O bakasnn bizi dinleyen

kuladr” diyerek onunla oturmaktan uzak durmulardr. Bu âyet de onun

hakknda nazil oldu.*

"Sizi raz etmek için Allah'a yemin ederler. Eer
inanyorlarsa Allah' ve Peygamberini raz etmeleri daha

gereklidir." (Tevbe Sur. 62)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Katâde’den bildirir. Bize anlatlana göre

münafklardan bir adam: "Vallahi bunlar bizim seçkinlerimiz ve ileri

gelenlerimizdir. Muhammed'in dedikleri doru ise o zaman eekten de beter

olsunlar

1

' dedi. Müslümanlardan biri de bunu duyunca adama: “Vallahi

Muhammed'in dedikleri haktr ve sen eekten daha betersin” karln
verdi. Daha sonra bu Müslüman adam münafn dedii sözü Hz.

Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) ulatrd. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) münafk

adam çard ve: "Neden öyle bir ey dedin?" diye sordu. Münafk adam

kendi kendine lanet okumaya ve böyle bir eyi demediine dair yemin

etmeye balad. Müslüman olan adam da: “Allahm! Doru söyleyeni dorula,

yalan söyleyeni yalanla" deyince, Yüce Allah: “Sizi raz etmek için Allah'a

yemin ederler. Eer inanyorlarsa Allah' ve Peygamberini raz etmeleri

daha gereklidir"3 âyetini indirdi.*

1 Tevbe Sur. 61

2 bn Asâkir (46/480).

* Tevbe Sur. 62

« bn Ebî Hâtim (6/1828).
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bn Ebî Hâtim de Süddî'den bir öncekinin aynsn zikretmi ve münafk

olan kiiye cevap veren Müslüman adamn Ensâridan Âmir b. Kays olduunu

belirtmitir.

1

JÜL^- jÜ AJ jli AJj-ijj D jj-* AjÎ jjJÎ

U! /cU*

"Allah'a ve Resûlüne kar gelen kimseye, içinde ebedî

kalaca cehennem atei bulunduunu bilmezler mî? te
bu r büyük bir rezilliktir/' (Tevbe Sur. 63 )

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "Allah'a ve Resûlüne kar gelen

kimseye ..."
1 buyruunu açklarken: "Allah'a ve Resûlüne dümanlk edene"

demitir.

Ebu'-eyh, Yezîd b. Hârun'dan bildirir: Ebû Bekr es-Sddîk bir hutbe verdi

ve hutbesinde öyle dedi: "Yüce Allah’n kendisine bol nzk ile salk verdii

ancak nimete nankörlük eden kul Rabbinin huzuruna çkanlr ve: «Bugün için

ne yaptn? Dünyadayken âhiretin için neler hazrladn?» diye sorulur. Ancak

bu kii âhiretine yönelik hayrl herhangi bir i yapmadn görünce gözyalar

tükeninceye kadar alar. Dünyadayken Allah’a itaat etme frsatn kaçnp

heba ettii çin azarlanp rezil edilince bu sefer kan alamaya balar. Bir daha

azarlanp rezil edilince pimanlktan kollann dirseklere kadar yer.

Dünyadayken Allah’a itaat etme frsatn kaçnp heba ettii için yine azarlanp

rezil edilince gözbebekleri yanaklanna akana kadar feryat edip alamaya

balar ki o zaman her bir yana bir fersaha bir fersah geniliinde olur. Sonra

yine azarlanp rezil edilir ve sonunda: «Rabbim! Beni Cehenneme gönder de

böylesi bir durumdan artk kurtulaym» demeye balar. "Allah'a ve Resûlüne

kar gelen kimseye, içinde ebedî kalaca cehennem atei bulunduunu

bilmezler mi? te bu, büyük bir rezilliktir
"3

âyeti de bunu anlatmaktadr.

1 bn Ebî Hâtim (6/1826).
1 Tevbe Sur. 63
3 Tevbe Sur. 63
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"Münafklar, kalplerinde olan haber verecek bir surenin

inmesinden çekiniyorlar. De ki: «Alay edin bakalm, Allah

çekindiiniz eyi ortaya koyacaktr.»" (Tevke Sur. 64 )

bn Ebt eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre Mücâhid: "Münafklar, kalplerinde olan baber verecek bir surenin

inmesinden çekiniyorlar..."

1

buyruunu açklarken öyle demitir:

Münafklar kendi aralarnda türlü sözleri söylerler de sonra: “Sakn Allah bu

söylediklerimizi aça çkarmasn" demeye balarlar.

1

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken öyle demitir: “Bu sûre, münafklann içindekileri aça
çkard için Fâdiha (=fa edici) sûresi olarak isimlendirilirdi. Yine onlann

oyunlann ve açklarn haber verdii için Musîre (=Uyarc) sûresi olarak da

isimlendirilirdi."
3

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, Müseyyeb b. Râfi'den

bildirir: Kii evin yedi kat içinde bir iyilik yapacak olsa Yüce Allah bunu aça
çkanr. Yine kiinin evin yedi kat içinde yapt bir kötülüü Yüce Allah aça

çkanr. Bunun da dorulaycs: "...Allah çekindiiniz eyi ortaya

koyacaktr"4 âyetidir.

pir fjjSjj içî jî 4-Jjj JijîJ !sr ul| tfjâ Jj
SÜ? i—üJ üj. jtSyUJ Jlu jLî jjJlÜJ Sl

(4^. &* 4^
"Onlara soracak olursan, «Biz sadece elenip oynuyorduk»

diyecekler. De ki: «Allah'la, âyetleriyle. Peygamberiyle mi

1 Tevbe Sur. 64
J bn Ebî Hatim (6/1829).

J tbn Ebî Hâtim (6/1829).

4 Tevbe Sur. 64
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alay ediyordunuz?» Bouna özür dilemeyin! Çünkü siz, iman
ettikten sonra küfrünüzü aça vurdunuz. çinizden bir

zümreyi affetsek bile, suçlarnda srar etmeleri sebebiyle,

dier bir zümreye azap edeceiz." (TevU Sur. os, öö)

Ebû Nuaym, Hilye*de urayh b. Ubeyd’der bildirin Adamn biri Ebu'd-

Derdâ’ya: “Siz kurrâlar birden daha çok korkak, bir ey istenildiinde

cimrisiniz. Yemek yerken de lokmanz pek büyük oluyor" deyince, Ebu’d-

Derdâ adamdan yüz çevirip cevap vermedi. Daha sonra bunu Ömer b. el-

Hattâb'a aktarnca Ömer böyle diyen adamn yanna gitti. Boacak gibi

yakasndan tutup onu Hz. Peygambere (*aiuwnjBieyti««ie.n) götürdü. Adam orada:

“Sadece akalap oynuyorduk" deyince Yüce Allah, Hz. Peygambere (ssiuttu

aleyhi vusiiem): "Onlara soracak olursan, «Biz sadece elenip oynuyorduk»

diyecekler ..."
1

âyetini indirdi .

2

bn Cerîr, Ibn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Abdullah b.

Ömerden bildirir: Tebûk sava srasnda bir gün meclisin birinde adamn biri:

“Bizim kurrâlar gibi midelerine dükün, onlardan daha yalanc ve sava

annda daha korkak kimseler görmü deiliz" deyince, mecliste bulunan

baka biri: “Yalan söylüyorsun, zira münafk birisin! Bunu da Resûlullah'a

(sBiaiiahu aleyhi vBMiiem) söyleyeceim!" diye çkt. Adam bunu Resûlullah’a (saiiaitahu niayhi

meltem) aktarnca da bu konuda âyet nazil oldu. Daha sonra o adam aya
devenin üzengisine asl bir ekilde yerlerde, talann üzerinde süründüünü

gördüm. Adam: “Yâ Resûlallah! Sadece elenip oynuyorduk" diye sesleniyor,

Allah Resulü (taiiaiiahu aisyii vessitem) ise: "Allah'la, âyetleriyle. Peygamberiyle mi alay

ediyordunuz?"3 karln veriyordu .

4

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ukaylî, ed-Du'afâ’da, Ebu'-eyh, bn

Merdûye ve Hatîb, Ruvâtu Mâlik*de bn Ömer’den bildirir Abdullah b.

Ubey’yin Resûlullah'n (uibttu aiyhî milim) önünde yerlerde, talann üzerinde

sürüldüünü gördüm. Ubey: "Ey Muhammedi Sadece elenip oynuyorduk"

1 Tevbe Sur. 65
1 Ebû Nuaym (1/210).

5 Tevbe Sur. 65
4 bn Cerir (11/543) ve bn Ebî Hâtim (6/1829).
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diye sesleniyor, Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi «saiiem) ise:
*
Allah’ta,

âyetleriyle.

Peygamberiyle mi alay ediyordunuz?* karln veriyordu .

2

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Mücâhid: “Onlara soracak olursan, «Biz sadece elenip oynuyorduk»

diyecekler...*3 âyetini açklarken öyle demitir. Münafklardan biri öyle

diyordu: "Muhammed filan kiinin devesinin filan günde filan vadide

olduunu anlatyor. Bu adam gayb nereden bilsin?”4

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde bu

âyeti açklarken öyle demitir: Resûlullah (uiiaiUu aleyhi mailem] Tebûk savana

gidii srasnda önünde yürüyen münafklanndan bazlan: "Bu adam am
saraylan ile kalelerini ele geçireceini mi zannediyor! Heyhat ki heyhat!”

diyorlard. Resûlullah (tBiiaiiahu aleyh. ««Bem) bundan haberdar edilince: "O kafileyi

durdurun

"

buyurdu. Yanlanna geldiinde:
"
Böyle böyle mi diyorsunuz?" diye

sordu. Onlar "Yâ Resûlallah! Biz sadece elenip oynuyorduk” dediler. Bunun

üzerine Yüce Allah ite duyduunuz âyeti indirdi.
5

Firyâbî, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Saîd b. Cübeyriden

bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyti mailem] bir yolculuu srasnda önünde giden

baz münafklar "ayet Muhammed'in dedikleri doru ise biz de eeklerden

beter olalm!” demeye baladlar. Yüce Allah da bu dediklerini vahiyle Hz.

Peygamberce (saiiuüuhu ^ytu miiam) bildirdi. Resûlullah (saiiai^u aleyhi ranhm) bunu

söyleyenleri yanna çanp: "Neler söylüyordunuz?" diye sordu. Onlar da:

"Biz sadece elenip oynuyorduk” karln verdiler.

6

bn shâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ka’b b. Mâlik'ten bildirin Mahî

b. Humeyyir "Söylediklerinizden dolay aleyhimizde Kuriân âyeti inmesi

yerine her birinizin yüzer sopa yemesini tercih ederdim" deyince, Resûlullah

(sallollahu aleyhi vesellem), Ammâr b. Yâsir'e: “(Münafklarn) yanlanna gidip bak ve ne

söylediklerini sor zira yandlar! ayet söylediklerini inkar edip gizlemeye

çalrlarsa onlara öyle öyle dediklerini söyle" buyurdu. Ammâr gidip onlara

’ Tevbe Sur. 65
J bn Ebî Hâtim (6/1830) ve Ukaylî (1/94).

5 Tevbe Sur. 65
4 bn Ebî Hâtim (6/1830).

5 bn Ebî Hâtim (6/1830).
6 bn Ebî Hâtim (6/1830).
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bunu sorunca Resûlullah'n (seiiaiiuhu aleyhi «seiiem) yanna gelip özür dilemeye

baladlar. Bunun üzerine Yüce Allah: "Bouna özür dilemeyin! Çünkü siz,

iman ettikten sonra küfrünüzü aça vurdunuz. çinizden bir zümreyi

affetsek bile, suçlarnda srar etmeleri sebebiyle, dier bir zümreye azap

edeceiz”1

âyetini indirdi. Yüce Allah’n affettii kii de Mahî b. Humeyyir idi

ki sonradan Abdurrahman ismini ald. Mahî, Yüce Allah’tan kimselerin

bilmedii bir yerde ehit dümeyi de diledi. Yemâme savanda da ehit

dütü. Ne öldürüldüü yer, ne kendisini öldüren bilinebildi, ne de

kendisinden geriye bir iz kald .

2

ibn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin Bu âyet içlerinde Vedîa b. Sâbit'in de

bulunduu Amr b. Avf oullarndan bir grup münafk hakknda nazil oldu.

Bunlardan biri de müttefiklerinden ve Eca' kabilesinden biri olan Mahî b.

Humeyyir idi. Resûlullah (sBisiahu aleyhi «selimi) Tebûk savana giderken bunlar da

önünde gidiyorlard. Yolda iken birbirlerine: "Rumlarla savamay

bakalaryla savamak gibi mi sanyorsunuz? Vallahi yarn iplerle

balandnz görür gibiyiz" demeye baladlar. Bundan dolay Mahî b.

Humeyyir öyle demitir: "Söylediklerinizden dolay aleyhimizde Kuriân âyeti

inmesi yerine... " Ravi sonrasnda bir önceki hadisi aynsn zikreder.

bn Merdûye, bn Mes’ûd'dan bir öncekinin benzerini zikreder.

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir ve Ebu’-eyh, Kelbî'den bildirir: Resûlullah

(saüaiiBhu sierh ««Hem) Tebûk sava dönüünde yolda önünde yürüyen üç kii

Allah’la, Resulüyle ve Kuriân’la alay ediyorlard. Yezîd b. Vedîa adnda biri de

bu konumalarna katlmyor, yanlannda yürüyordu. Bu konuda Yüce Allah:

"...içinizden bir zümreyi affetsek bile, suçlarnda srar etmeleri sebebiyle,

dier bir zümreye azap edeceiz”3 âyetini indirdi. Tek kii olmasna ramen

âyette Yezîd zümre olarak zikredildi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...çinizden bir zümreyi

affetsek bile, suçlarnda srar etmeleri sebebiyle, dier bir zümreye azap

1 Tevbe Sur. 66
1 bn shâk (Sirehu bn Hiâm, 27525) ve bn Ebî Hâlim (6/1831).

J Tevbe Sur. 66
4 Abdurrezzâk (1/282).
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edeceiz*

1

buyruunu açklarken: "Âyette geçen Tâife' ifadesi hem tek kii

hem de birden çok kii anlamna gelir
1
' demitir.*

Abdurrezzâk, bnu'i-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildirin "Tâife

ifadesi birden bine kadar kii için kullanlr."3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "...içinizden bir zümreyi affetsek

bile, suçlarnda srar etmeleri sebebiyle, dier bir zümreye azap edeceiz*4

buyruunu açklarken öyle demitir: "Yüce Allah bunlardan bazlarn

balasa dahi günahkar olduklarndan dolay dierlerini cezasz

brakmayacaktr."

bn Merdûye, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Tebûk savana katlmayp

geride Medine’de kalanlardan biri de Amr b. Avf oullarndan biri olan Vedia

b. Sabit idi. Kendisine: "Resûlullah (uflaiiahu aleyh ««im ile birlikte savaa

çkmamann sebebi nedir?" diye sorulunca: "Elence ve oyun" karln
verdi. Bunun üzerine Yüce Allah onun ve arkadalannn hakknda: "Onlara

soracak olursan, «Biz sadece elenip oynuyorduk» diyecekler. De ki:

«Allah’la, âyetleriyle, Peygamberiyle m alay ediyordunuz?» Bouna özür

dilemeyin! Çünkü siz, iman ettikten sonra küfrünüzü aça vurdunuz.

çinizden bir zümreyi affetsek bile, suçlarnda srar etmeleri sebebiyle,

dier bir zümreye azap edeceiz*5
âyetlerini indirdi.

ti* ti?
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1 Tevbe Sur. 66
* bn Ebî Hatim (6/1831).

5 Abdurrezzâk (2/50) ve bn Ebî Hâtim (8/2520).

4 Tevbe Sur. 66
5 Tevbe Sur. 65, 66
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“Münafk erkekler ve münafk kadnlar birbirlerindendir.

Onlar kötülüü emreder, iyilikten alkoyar ve cimrilik

ederler. Onlar Allah unuttular. Allah da onlar unuttu;

Çünkü münafklar fâsklann kendileridir. Allah erkek

münafklara da kadn münafklara da kâfirlere de içinde

ebedi kalacaktan cehennem ateini vâdetti. O, onlara yeter.

Allah onlara lânet etmitir! Onlar için devaml bir azap
vardr. Siz de tpk sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sîzden

daha güçlü, mallan ve çocuktan daha fazlayd. Onlar

paylanna düenden faydalanmlard. Sizden öncekilerin,

paylarna düenden faydaland gibi siz de paynza
düenden öylece faydalandnz ve onlann dald gibi, siz

de daldnz. te onlann dünyada da âhirette de amelleri

boa gitmitir. te onlar ziyana urayanlann ta

kendileridir." (Tevbe Sur. 07-00)

bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hüzeyfe'ye münafn
kim olduu sorulunca: “Müslüman olduunu söyleyen, ancak slam'a göre

amel etmeyen kiidir” demitir.’

Ebu’-eyh, Hasan(- Basrî)'den bildirir: “Münafklk iki çeittir. Biri

Muhammed’î (saiiailehj aleyhi vbseM yalanlamaktr ki bu tür bir münafklk küfürdür.

Dieri de kiinin hata ve günahlanndan dolay içine dütüü durumdur.

Böylesi bir kiinin de balanmas umulur.”

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “...Onlar kötülüü emreder,

iyilikten alkoyariar..."
2 buyruunu açklarken öyle demitin “Buradaki

kötülükten kast, slam' yalanlamaktr ki en büyük kötülük budur. yilik de

’ bn Ebî eybe (15/115) ve bn Ebî Hatim (6/1833).

' Tevbe Sur. 67
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Allah’tan baka ilah olmadna ehadet etmek, Yüce Allah’n ndirdiklerini

tasdik etmektir ki en büyük iyilik de budur/”

bn Ebî Hâtim, Ebu'l-Âliye'den bildirir: “Yüce Allah'n Kur’ân âyetlerinde

zikrettii bütün "münker” ifadeleri putperestlik ve eytan anlamlarndadr.”
2

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Cimrilik ederler..."

3

buyruunu açklarken: "Hak olan bir

alanda mallarn infak etmekten kaçnrlar” demitir. ^

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde:

"...Cimrilik ederler..."
5 buyruunu açklarken: "Hayrl ilerde infakta

bulunmazlar” demitir. "...Onlar Allah' unuttular. Allah da onlar

unuttu..."
6 buyruunu açklarken de: "Bütün iyi ilerde unutuldular, ancak

kötü ilerde unutulmadlar” demitir .

7

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlar

Allah’ unuttular. Allah da onlar unuttu..."
8 buyruunu açklarken: “Onlar

Allah’ brakp uzak durunca Yüce Allah da onlar ihsan ve mükafatlanndan

mahrum brakt” demitir .

9

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Onlar Allah' unuttular. Allah

da onlar unuttu..."'
0 buyruunu açklarken öyle demitir: "Onlar Allah’n

emirlerini braknca Yüce Allah da onlan rahmetinden mahrum brakt. man
ite salih amelleri onlara nasip etmedi.”

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyeti açklarken öyle

demitir "Yüce Allah yaratklarn unutmaz, ancak kyamet gününde hayrl

eylerden mahrum brakr.”

1 bn Ebî Hâtim (6/1831, 1832).

1 bn Ebî Hâtim (6/1831).

3 Tevbe Sur. 67
4 bn Ebî Hâtim (6/1832).

5 Tevbe Sur. 67
6
Tevbe Sur. 67

7 bn Ebî Hâtim (6/1832, 1833).

8 Tevbe Sur. 67
9bn Ebî Hâtim (6/1832).
10 Tevbe Sur. 67
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ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti açklarken: “Azabn

içinde unutulurlar" demitir.’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Siz de tpk sizden öncekiler

gibisiniz..."
3 buyruunu açklarken: “Kafirlerin yaptklar birbirine benzer"

demitir .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan

bildirir: Bugün düne ne çok benziyor. "Siz de tpk sizden öncekiler gibisiniz.

Onlar sizden daha güçlü, mallar ve çocuktan daha fazlayd. Onlar

paylarna düenden faydalanmlard. Sizden öncekilerin, paylarna

düenden faydaland gibi siz de paynza düenden öylece faydalandnz

ve onlarn dald gibi, siz de daldnz..."4 buyruunda zikredildii gibi. Bu

zikredilenler de srâil oullan ile onlann benzerleridir. Nefsim elinde olana

yemin olsun ki sîzler de geçmi ümmetlerin peinden gideceksiniz. Hatta

içlerinden biri bir keler deliine girmi olsa siz de gireceksiniz .

5

bn Ebî Hâtim ile Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs:

ifadesini: “Dinleriyle” eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim ile Ebu'-eyh, Ebû Hureyre'den bildirir “Âyetteki zikredilen

'halâk' ifadesinden kast dindir."
7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: i^iiLLLi*"
8

ifadesini

açklarken: "Dünyadaki nasiplerinden faydalanmlard" demitir.

9

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde:
“

ifadesini açklarken: “Sizden Öncekilerin dünya nimetleriyle oyaland

gibi siz de oyalandnz" demitir.

1 bn Ebî Hâtim (5/1492).
5

Tevbe Sur. 69

> bn Ebî Hâtim (6A834).
4 Tevbe Sur. 69

* bn Cerîr (11/552) ve bn Ebî Hâtim (6/1834).

6 Tevbe Sur. 69
7 bn Ebî Hâtim (6/1834).

• Tevbe Sur. 69
9 bn Ebî Hâtûn (6/1834).
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Ebu'-eyh, Rabî’den bildirir: Resûlullah (saüaliahu aleyhi «selim) yeni eyler

(bidatlar) çkanp slam'a sokmanz konusunda sizleri uyard. Zira bu

ümmetten baz topluluklarn bunu yapacan biliyordu. Bu konuda da Yüce

Allah: . "Siz de tpk sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü,

mallar ve çocuklar daha fazlayd. Onlar paylarna düenden

faydalanmlard. Sizden öncekilerin, paylarna düenden faydaland gibi

siz de paynza düenden öylece faydalandnz ve onlarn dald gibi, siz

de daldnz. te onlarn dünyada da âhirette de amelleri boa gitmitir. te
onlar ziyana urayanlarn ta kendileridir"

1

buyurmutu.
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"Onlara kendilerinden evvelkilerin, Nuh, Âd ve Semûd
kavimlerinîn, brahim kavminin, Medyen halknn ve altüst

olan ehirlerin haberi ulamad m? Peygamberi onlara

apaçk mucizeler getirmiti. Demek ki, Allah onlara

zulmediyor deildi, fakat onlar kendi kendilerine

zulmetmekte idiler/' (Tevbe Sur. 70)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde: "...Altüst olan ehirlerin haberi ulamad m?"

3

buyruunu

açklarken öyle demitir: "Bunlar Lût kavmidir. Zira ülkelerinin alt üstüne

getirilmitir.""1

1 Tevbe Sur. 69
1 Tevbe Sur. 69
1 Tevbe Sur. 70
4 Abdurrezzâk (1/283), bn Cerîr (555) ve bn Ebî Hatim (6/1837).
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“mümin erkekler ve mümin kadnlar birbirlerinin

dostlardr. yilii emreder, kötülükten alkoyarlar. Namaz
dosdoru klar, zekât verirler. Allah'a ve Resûlüne itaat

ederler. te bunlara Allah merhamet edecektir. üphesiz
Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."

(Tevbe Sur. 7l)

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: “Mümin erkekler ve mümin

kadnlar birbirlerinin dostlardr. yilii emreder, kötülükten alkoyarlar ..
."1

âyetini açklarken öyle demitir: "Allah'a ve Resulüne iman etmeye, Allah

yolunda infakta bulunmaya ve Allah'a itaate davet ederler. irk ve küfürden

de alkoyarlar. yilii emredip kötülükten alkoyma, Yüce Allah’n müminlere

farz kld görevlerden biridir.”

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Mümin erkekler ve mümin

kadnlar birbirlerinin dostlardr..."
2 buyruunu açklarken: "Allah için

birbirlerinin kardeleridir. Allah'a ballk ve onu yüceltme adna da

birbirlerini severler” demitir.

bn Ebi'd-Dünya, Kadau'l-Hevâic’de ve Taberânl'nin Selmân'dan

bildirdiine göre Resûlullah {solUUu aleyhi veseM öyle buyurmutur: "Dünyada

iyilik sahipleri, âhirette de iyilik sahibi olurlar. Dünyada kötülük sahipleri,

âhirette de kötülük sahibi olurlar."
3

bn Ebîeybe, Ebû Osman'dan bu hadisi mürsel olarak zikreder .

4

bn Ebi’d-Dünya'nn Ebû Mûsa’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (allallalu

aleyhi vessIIbit) öyle buyurmutur: “yilik ile kötülük, kyamet gününde herhangi iki

1 Tevbe Sur. 71

J Tevbe Sur. 71

3 Taberânî (6112).

4 bn Ebî eybe (8/361).
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yaratk gibi huzurda durdurulurlar. yilik, sahiplerini hayrla müjdelerken,

kötülük ise sahiplerine: «Benden uzak durun! Benden uzak durun!» diye

seslenir. Ancak yanndan uzaklaamazlar.'"

bn Ebî eybe ile bn Ebi'd-Dünya'nn Saîd b. el-Müseyyeb’den bildirdiine

göre Resûlullah (mIUWkj aleyhi mdb) öyle buyurmutur "Allah'a imandan sonra

yaplabilecek en akllca ey, insanlar idare etmektir. Kii istiare ettikten sonra

artk helak olmaz. Dünyada iyilik sahipleri, âhirette de iyilik sahibi olurlar.

Dünyada kötülük sahipleri, âhirette de kötülük sahibi olurlar."
1

bn Ebi’d-Dünya, bn Abbâs'tan bildirir Resûlullah (leiuiah aleyhi msei«n):

"Dünyada iyilik sahipleri âhirette de iyilik sahibi olurlar" buyurdu. Ashab: "Bu

nasl olur?'
1

diye sorduklarnda Allah Resûlü (nyMu »»Han) öyle buyurdu:

"Kyamet gününde Yüce Allah iyilik sahiplerini toplayp öyle buyurur: «Sizde

bulunanlardan dolay sizi baladm ve sizlerin vastasyla dier kullanma

iyilik yapacam. Onu dilediinize yapn ki hem dünyada, hem de âhirette iyilik

sahiplerinden olasnz. "J

bn Ebi'd-Dünya'nn bn Ömer'den bildirdiine göre Resulullah (»Uslshu aiayh

vcnllam) öyle buyurmutur "Dünyada iyilik sahipleri, âhirette de iyilik sahibi

olurlar. Dünyada kötülük sahipleri, âhirette de kötülük sahibi olurlar. Yüce

Allah kyamet gününde iyilii bir yolcu suretinde gönderir. Sahibinin mezar

açld zaman da yanna gelip yüzündeki topra siler ve: «Allah'tan gelecek

güven ve ihsana sevin ey Allah dostu! Kyamet gününde görecein eylerde

korkma !» der. Onu alp götürürken devaml olarak da: «una dikkat et! undan

sakn!» der ve Srat köprüsünden geçirir. Bu ekilde Srattan geçirdii zaman

Allah'n dostu Cennetteki yerine doru yönelir. Sonra yolcu suretindeki iyilik

ayrlmak ister. Ancak sahibi ona yapr ve: «Ey Allah’n kulu! Sen kimsin?

Kyamet günündeki o dehet ortamnda senden baka herkes beni brakt. Sen

kimsin ?» diye sorar. Yolcu suretindeki iyilik: «Beni tanmadn m?» diye

sorunca, iyilik sahibi: «Hayr» karlm verir. Bunun üzerine iyilik

:

«Ben

' bn Ebi'd-Dünya (15).

* bn Ebî eybe (8/361) ve bn Ebi'd-Dünya (17). Muhakkikleri: "snad iyidir ancak

münker hadistir" demilerdir.
J bn Ebi'd-Dünya (18). Muhakkikleri: "snad münkerdir" demilerdir.
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dünyada iken yaptn iyiliim. Yüce Allah yaptn iyiliklerin karln
vermek üzere beni bu ekilde gönderdi» der."

1

Hâkim, Hz. Ali'den bildirir: Resûlullah (sailaiiahu aiayt* nuiiam] bana öyle buyurdu:

"yilii ümmetimden merhamet sahibi olan kiilerden bekleyin ki onlarn

himayesinde yaarsnz. Ancak iyilii kalpleri kat olan kiilerden beklemeyin

zira lanet bunlarn üzerine iner. Ey Ali! Yüce Allah iyilii yarattktan sonra

onu yapacak insanlar da yaratmtr. Bunlara iyilii ve onu yapmay

sevdirmitir. Kraç topraklan ve ahalisini ihya etmek için suyu yönlendirmesi

gibi iyilikseverleri de bu insanlara doru yönlendirmitir. Dünyada iyilik

sahipleri, âhirette de iyilik sahipleridir.
"2

Hâkim'in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah {i»«bHi*u eieytî «mim öyle

buyurmutur: "yilik yapmak, kiiyi kötü ölümlerden
, afet ve felaketlerden

korur. Dünyada iyilik sahipleri, âhirette de iyilik sahipleridir."
3

ibn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vesellem) öyle buyurmutur: "Kyamet gününde Yüce Allah gelmi geçmi tüm

insanlar topladktan sonra verdii emirle bir münadi: «Dünyada iken iyilik

yapanlar kalksn!» diye seslenir. Dünyada iken iyilik yapanlar kalkp Allah'tn

huzurunda durduklar zaman Yüce Allah onlara: «Dünyada iken iyilik

yapanlar sîzler misiniz?» diye sorar. Onlar: «Evet» dediklerinde Yüce Allah

öyle buyurur: «O zaman âhirette de iyilik sahibi olucuhanz. Peygamberler ve

Resullerle birlikte kalkn ve dilediiniz kiiye efaatte bulunup Cennete sokun.

Bu ekilde dünyada iken onlara iyilik yaptnz gibi âhirette de iyilik yapm
olun.»"

bn Ebi'd-Dünya, Kadâu'l-Hevâic’de Bilâl'den bildirdiine göre Resûlullah

(saUsHahu *vh mdkm) öyle buyurmutup
"
Her iyilik bir sadakadr. Yaplan iyilik

kiiyi yetmi çeit beladan ve kötü bir ölümden korur. yilik ve kötülük kyamet

gününde iki mahluk olarak insanlarn karsna çkar. yilik, sahiplerini

1 bn Ebi'd-Dünya (116), Ebû Hatim, tlelu bn Hâlim (2/105):" Batl hadistir" demitir.

* Hâkim (4/321, "sahih"). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (1578) hadisin çok zayf

olduunu söylemitir.

3 Hâkim (1A24).
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brakmayp onian Cennete doru çekip sürükler. Kötülük de sahiplerini

brakmaz ve onlar Cehenneme doru sürükler."'

bn Ebi'd-Dünya'nn Ebu Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah

(nUdidhu aleyhi veseM öyle buyurmutur: "Yüce Allah'n en sevdii kul, kendisine

iyiliin ve iyilik yapmann sevdirildii kuldur."
2

bn Ebi'd-Dünya'nn Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah

(aiyuj «ejdbr) öyle buyurmutur: "Yüce Allah iyilik için kullarndan seçkin

kiiler tahsis etmitir. Onlara iyilii ve iyilik yapmay sevdirmi, iyilii

isteyenleri de onlara yöneltmitir. Çorak topraklan yeertip bu topran

ahalisini de ihya etmek için yamurun yere inmesini kolaylatrmas gibi bu

seçkinlerin iyilik yapmasn da kolaylatrmtr. Yüce Allah kullan arasndan

iyilie düman olanlan da varetmitir, Onlan iyilikten ve iyilik yapmaktan

nefret ettirmitir. Çorak topra ve o topran ahalisini helak etmek için

yamuru nasl engellediyse onlann iyilik yapmalann da engellemitir.

Baladktan ise çok daha fazladr,"

3

bn Ebi'd-Dünya'nn ibn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (uiuun aleyh

««ilam) öyle buyurmutun "yilik yapmaktan geri durmayn, zira iyilik kiiyi

kotu ölümlerden korur. Sadakalan da gizli vermeye çaln. Zira gizli sadaka,

Yüce Allah'n öfkesini dindirir."1

bn Ebi’d-Dünya’nn Hüzeyfe’den bildirdiine göre Resûlullah (uUiahu aleyh

venikm): "Her iyilik bir sadakadr" buyurmutur.

5

bn Ebî eybe, Kudâî, Askerî ve bn Ebi'd-Dünya, Muhammed b. el-

Münkedir vastasyla Câbir b. Abdillah'tan bildirin Resûlullah Mdiahu aleyh, reselisin):

"Her iyilik bir sadakadr. Kiinin kendisi ve ailesi için yapt harcamalar da

iyilik olarak yazlr. Kiinin, onurunu korumak için yapaca harcamalar da

iyilik olarak yazlr" buyurmutur.

1 bn Ebi'd-Dünya (1). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
a bn Ebi'd-Dünya (2). Muhakkikleri: "snad salam deildir" demilerdir.

* bn Ebi'd-Dünya (4). Muhakkikleri: "snad salam deildir" demilerdir.
4 bn Ebi'd-Dünya (6). Muhakkikleri: "isnad çok zayftr" demilerdir.
s bn Ebi'd-Dünya (7) ve Müslim (1005).
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Ravi der ki: bnu'l-Münkedir'e: “Onurunu korumak için yapaca

harcama'dan kast nedir?" diye sorulunca: "aire ve dilinden çekinilen kiiye

susmas için bir eyler vermektir" dedi .

1

bn Ebi’d-Dünya, Bezzâr ve Taberânî'nin bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre

Resûlullah (saDaflahu aleyhi vesellem):
"
Zengin olsun fakir olsun birine yaptn her iyilik

bir sadakadr" buyurmutur .

1

bn Ebi’d-Dünya’nn bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiysto aleyhi

«seiiem): "Zengin olsun fakir olsun birine yaptn her iyilik bir sadakadr"

buyurmutur.
3

bn Ebi’d-Dünya'mn bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (nlailabu aleyhi

vesellem):
"
Her iyilik bir sadakadr" buyurmutur.

4

bn Ebi'd-Dünya’nn Câbir el-Cu'fî’den bildirdiine göre Resûlullah (sellaliahu

aleyhi vesellem): "yilik Kerîm olan Yüce Allah'n ahlakndandr" buyurmutur.
3
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"Allah, mümin erkeklere ve mümin kadnlara, içinde ebedi

kalmak üzere altndan rmaklar akan cennetler ve Adn
cennetlerinde güzel meskenler vaadetti. Allah’n rzas ise

hepsinden büyüktür. te büyük kurtulu da budur."
(Tevbe Sur. 72)

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Hasan(- Basrt)’den bildirir: mrân b.

Husayn ile Ebû Hureyre'ye: "...Adn cennetlerinde güzel meskenler..."
1

1 bn Ebî eybe (8/362), Kudâî, Müsnedu'-ihâb (88), Askerî, Cemheretu ’l-Emsâl (1/181)

ve bn Ebi'd-Dünya (9). bn Ebi'd-Dünya'mn muhakkikleri: "snad zayftr, ancak sahih

hadistir" demilerdir.
1 bn Ebi'd-EKinya (11), Bezzâr (1582) ve Taberânî (10047). bn Ebi'd-Dünya'mn

muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

* bn Ebi'd-Dünya (13). Muhakkikleri: "snad çok zayftr" demilerdir.

* bn Ebi'd-Dünya (14).

5 bn Ebi'd-Dünya (23). Muhakkikleri: "Mürsel olduu için isnad zayftr"

demilerdir.
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buyruunun anlamn sorduumda öyle dediler: Bunu bilene denk geldin.

Biz de bunu Resûlullah'a (mIIbUiKj aleyhi «»M sorduumuzda öyle buyurdu: "Bu,

Cennette inciden bir saraydr. Bu sarayda krmz yakuttan yaplm yetmi ev,

bu evlerden her birinde yeil zümrütten yaplm yetmi oda vardr. Bu

odalardan her birinde yetmi yatak, her yatakta her biri bir renkte olan yetmi

döek ve her bir döekte de bir tane huri vardr. Ayrca her odada yetmi sofra,

her sofrada da yetmi çeit yiyecek vardr. Yine her odann yetmi tane erkek ve

kadn hizmetçisi bulunur. Bir mümine de yemeinde tüm bu saray çekip

çevirebilecek bir güç verilir.
"l

bn Ebî Hâtim’in Süleym b. Âmir'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu Biayhi

veseiiam) öyle buyurmutur: "Cennette yüz derece vardr. En alt derecesi

gümütendir. Yerleri gümüten, meskenleri gümüten, eyalar gümütendir.

Topra da misktendir. kinci derecesi altndandr. Yerleri altndan, meskenleri

altndan, eyalar altndandr. Topra da misktendir. Üçüncü derecesi

incidendir. Yerleri inciden, meskenleri inciden, eyalar incidendir. Topra da

misktendir. Geri kalan doksan yedi derecede olanlar ise ne bir göz görmü, ne

bir kulak duymu, ne de kimsenin aklna gelmitir."3

bn Ebî Hâtim, Ebû Hâzm'dan bildirir: “Yüce Allah Cennette her bir kuluna

dört berîd büyüklüündeki bir inciden bir mesken hazrlamtr. Bu meskenin

odalannda, kaplarnda ve anahtarlannda en ufak bir çizik ve çatlak yoktur.

Cennet de yüz derecedir. Bunun üç derecesi gümü, altn, inci, zebercet ve

yakuttandr. Kalan doksan yedi dereceyi ise ancak onu yaratan bilir."
4

bn Ebî eybe, bn Ömer'den bildirir: “Cennette en düük derecede bir

kiinin bile bin tane saray olur. Her bir sarayn arasnda da yüz senelik bir

mesafe vardr. Bu saraylardan en uzaktakini en yaknda olan gördüü gibi

görür. Bu saraylann her birinde huriler, reyhanlar ve vildanlar olur. Kii bir ey

istedii zaman hemen yanna getirilir."
5

’ Tevbe Sur. 72
1 bn Ebî Hâtim (6/1839, 1840). bnu'l-Cevzi hadisin uydurma olduunu söylemitir.

3 bn Ebî Hâtim (6/1840).

4 bn Ebî Hâtim (6/1860).

3 bn Ebî eyb« (13/123).
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bn Ebî eybe, Mugîs b. Sümey'den bildirir: "Cennette altndan saraylar,

gümüten saraylar, yakuttan saraylar ve zebercetten saraylar vardr.

Cennetin dalan miskten, topra ise vers ile zafrândandr."'

bn Ebî eybe, Ka’b'dan bildirir: "Cennette ne bir çizii, ne de çatla olan

bir yakut vardr. Bu yakutun içinde yetmi bin tane ev, her bir evde de yetmi

bin tane huri vardr. Bu evlere sadece peygamber, ehit, sddîk, adil imam ve

tercihte braklan kiiler girer." Ka'b'a: "Tercihte braklmak ne demektir?"

diye sorulunca: "Kiinin düman tarafndan yakalanp, küfür edip cannn

balanmas ya da müslüman kalp öldürülmesi konusunda tercihte

brakrtmas ancak bu kiinin öldürülmeyi göze alp slam' seçmesidir"

demitir.

1

bn Ceririin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Adn cennetleri ..."3

buyruunu: “Cennette ebedi olarak kalacaklan yer" eklinde açklamtr.

4

bn Ebî Hâtîm'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Adn cennetleri ..."5

buyruunu: "Cennette ebedi olarak kalacaklan yer" eklinde açklamtr .

6

bn Ebî Hatim, Hâlid b. Ma’dân'dan bildirir: Yüce Allah Cenneti, Adn

Cenneti olarak yaratt. Bir inci tanesini düzelttikten sonra içine bir çubuk

dikti. Sonra: "Ben tamam diyene kadar uza” buyurdu. Uzadktan sonra ona:

"imdi içindeki nehirleri ve meyveleri ortaya çkar" buyurdu. Cennet bunu

yaptktan sonra: "Müminler saadete ermilerdir"7 demitir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn "...Allah'n rzas ise

hepsinden büyüktür..."® buyruunu açklarken öyle demitir "Müminler

Yüce Allah'n kendilerinden raz olduu haberini aldklannda bu haber

kendilerine verilen nimet ile yaplan ihsanlardan daha büyük gelir."

’ bn Ebî eybe (13/123, 124).

s bn Ebî eybe (13/127).

3 Tevbe Sur. 72
4 bn Cerîr (11/560).

5 Tevbe Sur. 72
6 bn Ebî Hatim (6/1840).

7 Müminûn Sur. 1

8 Tevbe Sur. 72
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Ibr Merdûye'nin Câbir’den bildirdiine göre Resûlullah (miiniiahu aleyhi vesaiiem)

öyle buyurmutur: “Cennetlikler Cennete girdii zaman Yüce Allah:

«Cannzn çektii baka bir ey var m sizlere vereyim ?» diye sorar.

Cennettekiler: «Rabbmiz! Bize verilmedik bir ey kald m ki?» dediklerinde,

Yüce Allah: «Evet, var! O da uzamdr. Size asla öfke duymayacam»

buyurur."

Ibn Ebî Hâtim'in Ebû Abdilmelik el-Cühenî'den bildirdiine göre Resûlullah

(taiadahu *yhi «uflan):
"
Cennetteki nimetler, Yüce Allah'n rzasyla birlikte sadece

Cennet nimetlerinden daha deerlidir

"

buyurmutur.

Ebu’-eyh, imr b. Atiyye’den bildirir: Kyamet gününde Kur'ân

mezanndan yeni çkm solgun yüzlü bir adam suretinde mümine gelir ve:

"Yüce Allah'n sana ihsan edecei kereme sevin!" der. Bu kiiye keramet

giysisi giydirilince: "Rabbim! Daha fazlasn ver" der. Bunun üzerine Kur’ân:

"Aynca senden honutluum ve daha büyük olan Allah'n rzas vardr"

karln verir.

Ahmed, Buhâri, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifafda

Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre Resûlullah (ullaHabu aleyhi veseiiem) öyle

buyurmutur: "Yüce Allah, Cennettekilere: «Ey Cennet ahalisi!» diye

seslenince, Cennettekiler: «Rabbimiz! Buyur, emrindeyiz. üphesiz bütün

hayrlar elindedir> karlm verirler. Yüce Allah: « Verdiklerimden memnun

musunuz?» diye sorunca, onlar: «Rabbimiz! Kullarndan hiç kimseye

vermediini bize vermiken neden memnun kalmayalm» derler. Yüce Allah

:

«Bunlardan daha iyisini size vereyim mi?» diye sorunca, onlar: «Rabbimiz!

Bunlardan daha iyisi ne olabilir ki?» derler. Bunun üzerine Yüce Allah:

«Sizden raz olur ve asla size öfkelenmem» buyurur."'

Ahmed, Zühd’de Hasan(- Basrî)'den bildirir: Bana ulaana göre Hz.Ebû

Bekr dua ederken öyle derdi: "Allahm! Bana ihsan edecein hayrlarn

sonunda daha hayrl olan vermeni diliyorum. Allahm! Bana en son

verecein hayr, senin nzan ve Cennetindeki yüksek dereceler olsun."
2

1 Ahmed 18/348 (11835), Buhar (6549, 7518), Müslim (2829), Tirmizî (2555), Nesâî, S.

el-Kübrâ (7749) ve Beyhakî (1054).

1 Ahmed (sh. 112).
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"Ey peygamber! Kâfirlere ve münafklara kar rihad et ve

onlara kar çetin ol. Onlarn varacaktan yer cehennemdir.

Ne kötü bir van yeridir oras!" (Tevbe Sur. 73)

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî, Sünen'de

bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey peygamberi Kâfirlere ve münafklara kar

cihad et ve onlara kar çetin ol..."' buyruunu açklarken: “Kafirlerle klçla,

münafklarla ise dilinle cihad et ve bunu yaparken onlara yumuak davranma,

sert ol” demitir.

2

bn Ebî eybe, bn Ebi’d-Dünya, el-Emri bi'l-Mâ'rufda, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd:

"...Kâfirlere ve münafklara kar cihad et ..."

3

buyruunu açklarken:

“Onlarla elinle, gücün yetmezse de dilinle cihad et. Buna da gücün yetmezse

kalbinle, onlara surat asarak kar çk” demitir.

1

Beyhakî, uabu'l-îman’da bn Mes'ûd'dan bildirir: "Ey peygamber!

Kâfirlere ve münafklara kar cihad et ve onlara kar çetin ol ..."5 âyeti nazil

olduu zaman Resûlullah'n (mMI«Iw aleyhi »ewH«nO kafir ile münafklarla eliyle, gücü

yetmezse diliyle mücadele etmesi emredildi. Buna da gücü yetmedii

takdirde kalbiyle, onlara kar suratn ekiterek kar çkmas istenildi .

6

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî: "...Kâfirlere ve münafklara kar

cihad et ve onlara kar çetin ol ..."
7 buyruunu açklarken öyle demitir:

Kafirlerle klçla, münafklarla ise sözünle ve dilinle cihad et ve bunu yaparken

onlara yumuak davranma. Ancak Yüce Allah daha sonra: "Ey iman edenler!

1 Tevbe Sur. 73
1 bn Ebî Hâtim (6/1841, 1842) ve Beyhakî (9/11).

3 Tevbe Sur. 73

« bn Ebi'd-Dünya (109) ve bn Ebî Hâtim (6/1841).

5 Tevbe Sur. 73
8
Beyhakî (9370).

7 Tevbe Sur. 73
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Kâfirlerden (öncelikle) yaknnzda olanlarla savan ve sizde bir sertlik

bulsunlar..."
1

âyetiyle bu âyeti neshetmitir.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti

açklarken öyle demitir: “Yüce Allah burada Hz. Peygamberce (saUlahu aleyhi

««Kilem) kafirlerle klçla mücadele etmesini ve münafklan cezalandnrken sert

davranmasn emretmitir.”
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“Bir ey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar.

Hâlbuki o küfür sözünü söylediler ve müslüman olduktan

sonra inkâr ettiler. Ayrca baaramayacaktan bir eye
giritiler. Srf Allah ve Resûlu kendi lütfü ile onlar zengin

kld için intikam almaya kalktlar. Eer tövbe ederlerse

kendileri için hayrl olur. ayet yüz çevirirlerse Allah onlan

dünyada ve âhirette can yakc azaba uratr. Artk onlar

için yeryüzünde ne bir dost, ne de bir yardma vardr."
(Tevbe Sur. 7 4)

bn shâk ve ibn Ebî Hatim, Ka’b b. Mâlik'ten bildirir: Münafklardan

bahseden Kur’ân âyetleri nazil olunca Cülâs: "Vallahi bu adamn dedikleri

doru ise biz eeklerden de beteriz” dedi. Umeyr b. Sa'd onun bu dediklerini

duyunca: "Ey Cülâs! Vallahi insanlar içinde en çok seni severim. Seni herkese

tercih eder ve sana bir kötülüün dokunmasn istemem. Ancak öyle bir söz

söyledin ki bunu açklasam rezil olacaksn. Susup gizlesem ben helak olurum.

Bu ikisinden biri benim için dierinden daha ardr” dedi ve gidip bunu

Resûlullah'a (»lallahu aleyhi veseiiem) aktard. Ancak Cülâs, Allah Resûlü'ne böyle bir

eyi söylemediine dair Allah adna yeminler etti ve: "Umeyr bana iftira

ediyor” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Bir ey söylemediklerine dair

1

Tövbe Sur. 123
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Allah'a yemin ediyorlar. Hâlbuki o küfür sözünü söylediler ve müslüman

olduktan sonra inkâr ettiler... âyetini indirdi .

2

bn Ebî Hatim, bn Abbâs'tan bildirir Cülâs b. Süveyd b. es-Sâmit, Tebuk

savana katlmayp geride kalanlardan birisiydi ve: “Vallahi bu adamn

dedikleri doru ise biz eeklerden de beteriz" dedi. Umeyr b. Sa’d onun bu

sözünü Resûlullah’a (saiiaiiahu aleyhi vmiiem) aktarnca, Cülâs böyle bir eyi

demediine Umeyriin yalan söylediine dair Allah adna yeminler etti. Bunun

üzerine Yüce Allah: "Bir ey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar.

Hâlbuki o küfür sözünü söylediler ve müslüman olduktan sonra inkâr

ettiler..."

3

âyetini indirdi. Daha sonra Cülâs'n tövbe ettii ve durumunun

düzeldii zikredilir/

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, Delâil’de Enes b.

Mâlik'ten bildirir: Zeyd b. Erkam, Hz. Peygamber (sdBiahü Berhi meM hutbe

verirken münafklardan bir adamn: “Dedikleri doru ise biz eeklerden de

beteriz” dediini iitti. Bunun üzerine ona: "Hz. Peygamber (siiaiiahu aleyhi vaseiiem)

doru söylüyor ve sen eekten de betersin” karln verdi. Daha sonra olay

Hz. Peygamberce (saMMu aleyhi n»iM intikal edince adam inkar etti ve böyle bir

ey demediini söyledi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Bir ey söylemediklerine

dair Allah'a yemin ediyorlar. Hâlbuki o küfür sözünü söylediler ve

müslüman olduktan sonra inkâr ettiler..."
5 âyetini indirdi. Bu ekilde âyet

Zeyd'i dorulad .

6

bn Cerir, Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir:

Resûlullah (saiyiahu aleyhi vesellem) bir aacn gölgesinde otururken: "Yannza bir

adam gelecek ve eytan gözleriyle sizlere bakacak. Geldii zaman onunla

konumayn" buyurdu. Çok geçmeden de mavi gözlü bir adam çkageldi.

Resûlullah (sBiiaiiahu aleyhi vasaiiem) ona: "Arkadalarnla birlikte neden bana

sövüyorsun?" diye sorunca adam gidip arkadalann getirdi. Birlikte öyle bir

ey yapmadklarna dair Allah adna yemin edince Resûlullah (saiiaiiato aleyh. «aiM

1

Tevbe Sur. 74

* bn shâk (Sîretu bn Hiim 1/519, 520) ve bn Ebî Hâtim (6/1843).

5 Tevbe Sur. 74
4 bn Ebî Hâtim (6/1843).

s Tevbe Sur. 74
6 bn Ebî Hâtim (6/1842, 1843) ve Beyhakî (4/57).
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onlar brakt. Bunun üzerine Yüce Allah: 'Bir ey söylemediklerine dair

Allah'a yemin ediyorlar. Hâlbuki o küfür sözünü söylediler ve müslüman

olduktan sonra nkâr ettiler...'

1

âyetini indirdi .

1

bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Katâde'den bildirin Bize

anlatlana göre biri Cüheyne kabilesinden, biri de ifâr kabilesinden olan iki

adam kavga ettiler. ifar kabilesinden olan adam dierine üstün gelince,

Abdullah b. Ubey, Evslilere: "Kardeinize yardm edin! Vallahi Muhammed'le

aramzda olan «Besle köpei srsn seni» demeleri gibidir. Medine'ye

döndüümüzde aziz olanlar elbette zelil olanlar oradan çkartacaktr” dedi.

Müslümanlardan biri bu sözü Resûlullah'a MrIIbImj eiayhi mallar) ulatnnca Allah

Resulü onu çarp olay sordu. Ancak Abdullah b. Ubey böyle bir eyi

demediine dair Allah adna yeminler etti. Bunun üzerine Yüce Allah: "Bir ey
söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Hâlbuki o küfür sözünü

söylediler ve müslüman olduktan sonra inkâr ettiler...'
3 âyetini indirdi .

4

bn CerVin bildirdiine göre Katâde: 'Bir ey söylemediklerine dair

Allah'a yemin ediyorlar. Hâlbuki o küfür sözünü söylediler ve müslüman

olduktan sonra inkâr ettiler..."
5 âyetini açklarken: "Abdullah b. Ubey b.

Selûl hakknda nazil oldu” demitir .

6

Abdurrezzâk, bn Sa'd, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh,

Urve’den bildirir. Ensâr'dan Cülâs b. Süveyd adnda bir adam Tebûk sava

srasnda bir gün: "Vallahi Muhammed'in dedikleri doru ise o zaman biz

eekten de beteriz” dedi. Bunun da Umeyr b. Sa'd adnda bir evlatl vard.

Umeyr onun bu sözünü duyunca: "Amcacm! Allah'a tövbe et!” dedi. Sonra

Umeyr, Resûlullah'a [saiiaiiahu aJeyhi vesdiam) gelip olay aktard. Resûlullah (saMahu bIs^î

vesBiem), Cülâs' çarp olay sorunca: "Vallahi ben öyle bir ey demedim!” diye

yeminler etmeye balad. Umeyr ise: "Hayr! Vallahi öyle bir ey dedin! Allah’a

tövbe et! Bu konuda vahiy inip beni de senin söylediine ortak etmeyeceini

1

Tevbe Sur. 74
* bn Cerîr (11/571), Taberânî (12307) ve Ahmed 4/48 (2147). Muhakkikleri: "snad

hasendir" demilerdir.
3 Tevbe Sur. 74
1 bn Cerîr (1 1/572) ve bn Ebî Hâtim (6/1843, 1844).

5 Tevbe Sur. 74
s bn Cerîr (11/572).
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bilseydim bunu Resûlullah’a (saiiaiiBhu Bieyhî veseiBin) aktarmazdm" dedi. Bu srada Hz.

Peygamber'e (»uuu deyh melen) vahiy gelmeye balad. Vahiy inerken de herkes

sessiz ve hareketsiz bir ekilde dururdu. Yine öyle yaptlar. Resûlullah'n

(sBiaiishu aleyhi yeseiiem) vayih inerken ald hal geçince nazil olan: "Bir ey
söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Hâlbuki o küfür sözünü

söylediler ve müslüman olduktan sonra inkâr ettiler. Ayrca

baaramayacaklar bir eye giritiler. Srf Allah ve Resûlü kendi lütfü ile

onlar zengin kld için intikam almaya kalktlar. Eer tövbe ederlerse

kendileri için hayrl olur
"

1

âyetini okudu.

Cülâs bunu duyunca: “Evet bunu söyledim. Ancak Yüce Allah bana tövbe

kapsn açt için tövbe ediyorum" dedi. Tövbesini de kabul ettiler.

Müslümanken haksz yere bir yakn Miislümanlar tarafndan öldürülünce

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ona diyeti vermek istedi, ancak Cülâs kabul etmedi.

Bir ara da müriklere katlmak istedi. Resûlullah (ariaUahu aleyhi «dem) onun evlatl

olan Umeyr için de:
"Kulan doru duymu " buyurmutu .

1

Abdurrezzâk, bn Sîrîn'den bildirir: Bu âyet nazil olduu zaman Hz.

Peygamber (saiyahu aleyhi vaaiiem), Umeyriin kulandan tuttu ve:
"Kulan doru

duymu ey oul! Rabbin seni dorulad" buyurdu .

5

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, bn Sîrîn'den bildirir: Münafklardan bir

adam: "ayet Muhammed söylediklerinde hakl ise biz eeklerden beteriz

demektir" dedi. Zeyd b. Erkam da: “Muhammed doruyu söylüyor ve sen

eekten betersin!" diye çkt. Bunun üzerine aralannda ileri geri konumalar

oldu. Hz. Peygamber'e (süiiaiiahu alevhi vessiiem) gelince de durumu ona anlattlar.

Ancak münafk olan adam Allah adna yeminler ederek böyle bir ey

demediini söyledi. Bunun üzerine: "Bir ey söylemediklerine dair Allah'a

yemin ediyorlar. Hâlbuki o küfür sözünü söylediler ve müslüman olduktan

sonra inkâr ettiler...'"’ âyeti nazil oldu. Hz. Peygamber taMu aleyh veseifem) de

Zeyd b. Erkam’a:
"Kulan doru duymu!" buyurdu.

1 Tevbe Sur. 74
2 Abdurrezzâk (18303), b Sa'd (4/375, 376) ve bn Ebî Hatim (6/1846).

3 Abdurrezzâk (1B304).

* Tevbe Sur. 74
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bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid

bu âyeti açklarken öyle demitir; Münafklardan biri: "Muhammed'in

söyledikleri doru ise o zaman biz eekten de beteriz" deyince,

müminterden biri: "Vallahi Muhammed doruyu söylüyor, sen de eekten

betersin" karln verdi. Münafk olan kii de bu çk üzerine mümin adam

öldürmeye yeltendi. te âyette zikredilen, baaramayacaklar ie

girimelerinden kast budur.

1

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "Bir ey
söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar..."

1

âyetini açklarken öyle

demitir: Bunlar bir da yolunda Resûlullah' (saiiaiiahn aleyhi vesei«m) aa itip

öldürmeye niyetlenen kiilerdir. Münafklar yolculuklarndan birinde

Resûlullah' (sMatu aleyh mailem) öldürmek üzere bir araya gelip bir plan yaptlar.

Yol boyunca da bunun frsatn kolladlar. Bir gece Resûlullah [ahMu deyhi meiiem)

bir da yoluna girince bunlarn bir ksm ileriye geçti, kalan ksm da arkadan

gelmeye balad. Kendi aralarnda: "Da yolunu tuttuu zaman bineinin

üzerinden onu vadiye doru iter öldürürüz" diye anlatlar. Ancak Hz.

Peygamber’in (saUBu aleyhi «allem) devesini süren Hüzeyfe onlann bu

konumalarn iitti. O gece Hz. Peygamberin (saMaim aleyhi vmiiem) devesini

Hüzeyfe b. el-Yemân sürüyor, Ammâr b. Yâsir de çekiyordu. Hüzeyfe arkadan

gelen develerin ayak seslerini iitince dönüp bakt. Baknca da yüzleri kapal

bir topluluk gördü. "Uzaklan! Uzaklan ey Allah'n dümanlar!” diye

barnca da saldrmaktan vazgeçtiler. Hz. Peygamber (»iaiialm aleyhi vesdM bu

ekilde yoluna devam edip sonunda istedii yerde konaklad. Sabah olunca o

münafklan çard ve: "öyle öyle yapmak istediniz" buyurdu. Ancak Allah

adna yeminler ederek böylesi bîr ey demediklerini ve bahsettii eyden

haberlerinin olmadn söylediler. te: "Bir ey söylemediklerine dair

Allah'a yemin ediyorlar. Hâlbuki o küfür sözünü söylediler.. ."J buyruu bu

durumu anlatmaktadr.

4

bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre

bn Abbâs: "...Baaramayacaklar bir eye giritiler..."5 buyruunu

1 bn Fhî Hâtim (fi/1845).

1 Tevbe Sur. 74

* Tevbe Sur. 74
4 bn Ebî Hatim (6/1844).

* Tevbe Sur. 74



418 -3 Tevbe (Berâe) Sûresi E-.

açklarken: “Esved adnda bir adam Resûlullah' (taUrfahu aleyf mufam) öldürmeye

kalkmt. Âyet bunu anlatmaktadr" demitir.

1

Beyhakî, Delâil’de Urve’den bildirir: Resûlullah Meiiahü aleyhi meiiem) Tebûk

sava sonras Medine’ye dönüe geçti. Yolun bir yerinde ashabnn içinden

bazlar ona bir tuzak kurdular ve da yoluna girdii vakit onu aaya atmak

üzere anlatlar. Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem) da yolunun bana vard zaman

onlar da onunla bu yoldan gitmek istediler. Ancak Resûlullah (saiieiiahu nieyhi mailem)

kurduklan tuzaktan haberdar edildi. Bunun için: "Dileyen vadinin içinden

gitsin. Daha geni ve rahattr

"

buyurdu. Resûlullah (ufaiiih dey* verefam] da yolunu

tutunca ashab da vadinin içinden gitmeye baladlar. Tuzak kuran grup

Resûlullah'n [ufakta aleyhi nufam) yola dütüünü duyunca bu büyük ii

gerçekletirmek üzere yüzlerini kapattlar ve ayn yolu tuttular. Resûlullah

Mafahu aleyhi mailen) Hüzeyfe b. el-Yemân ile Ammâr b. Yâsir'e yannda

yürümelerini söyledi. Ammar’a devenin dizginlerinden tutmasn, Hüzeyfe'ye

de deveyi sürmesini söyledi.

Bu ekilde yol alrken arkadan hzlca yaklaan ayak sesleri iittiler.

Yanlanna yaklatklannda Resûlullah (sailsitehu aleyhi meltem) kzd ve Hüzeyfe'ye

onlar geri savmasn söyledi. Hüzeyfe de Resûlullah’n (uiafahu aleyhi metan) bu

ekilde öfkelendiini görünce ucu eri sopasn alp geriye döndü. Gelenlerin

develerinin önünü kesti ve elindeki sopayla onlann yüzüne vurdu. Develerin

üzerinde bulunanlann da yüzlerinin kapal olduunu gördü. Yola çkanlarn

geneli bu ekilde yüzlerini kapal tuttuktan için herhangi bir eyden

üphelenmedi. Bu münafklar da Hüzeyfe'yi görünce kurduklan tuzan aça
çktn zannettiler ve hzlca oradan ayrlp dier insanlann arasna kantlar.

Hüzeyfe tekrar Resûlullah'n (safcflahu aleyh «iuM yanna dönünce, Allah Resûlü:

"Ey Hüzeyfe! Sen deveyi vurup sür! Sen de ey Ammâr, yürümeye devam et!"

buyurdu. Bu ekilde daha da acele ederek da yolunu ap üste çktlar ve

dier insanlarn gelmelerini beklediler.

Hz. Peygamber (salBlebu aleyhi vesellem), Hüzeyfe'ye; "Onlann kim olduunu

gördün mü? Veya içlerinden tandn biri oldu mu?" diye sorunca, Hüzeyfe:

"Filan ile filan kiinin bineini tandm" dedi. Münafklar da bu saldry

gerçekletirmek istediklerinde vakit geceydi. Resûlullah Mafatu Bieyh veseiiem): "Peki

'

îbn Ebî Hatim (6/1845) ve Taberârî, el-Evsat (1759).
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ne istediklerini, ne yapmaya çaltklarn örenebildin mi?" diye sorunca,

Hüzeyfe: “Hayr! Vallahi bilmiyorum yâ Resûlallah!” dedi. Resûlullah MbIIbIu aleyhi

vseiiem): "Onlar bam bir tuzak kurmulard. Da yolunu benimle birlikte

yürüyecek, üst taraftan da beni aaya atacaklard" buyurunca, Hüzeyfe: "Yâ

Resûlallah! O zaman emret de boyunlarn vuralm” dedi. Ancak Allah Resûlü:

"nsanlarn

:

«Muhammed artk kendi arkadalarn öldürmeye balad»

demelerini istemiyorum" buyurdu. Resûlullah (saMiahu aleyhi vesBiem) bu tuza

kuranlann isimlerini Hüzeyfe ile Ammâr’a söyledi ve:
"
Kimselere söylemeyin"

emrini verdi.'

Beyhakî, Delâil’de bn shâk'tan benzerini u ziyadeyle bildirir: "çlerinden

tandn birileri oldu mu?" diye sorunca, Hüzeyfe: "Hayr!” dedi. Resûlullah

(saliaiishu aleyh, mtlhm): "Yüce Allah, bana onlarn ve babalarnn isimlerini bildirdi.

Sabaha kar inallah isimlerini sana da söyleyeceim" buyurdu. Sabah olunca

da isimlerini söyledi. Bunlar Abdulllah b. Ubey, Sa'd b. Ebî erh, Ebû Hâsir el-

A’rabî, Âmir, Ebû Âmir, Cülâs b. Süveyd b. es-Sâmit, Mücemma' b. Câriye,

Müteyh et-Teymî, Hasîn b. Nümeyr, Tu’me b. Ubeyrik, Abdullah b. Uyeyne ve

Murra b. Rabî' idi. Bu on iki kii Allah'a ve Resûlüne kar sava açmlard.

Resûlullah' (riMahu aleyhi vB8Biem) öldürmeye kalkmlar, ancak Yüce Allah bunu

Hz. Peygamber'e (aiiaMm siayhi veseiiem) önceden haber vermitir.

"...Baaramayacaklar bir eye giritiler..."
2 buyruu da bunu ifade

etmektedir. Bunlann ba da Ebû Âmir'di. Mescid i Drar da onun adna ina

edildi. ehit dütüünde melekler tarafndan ykanan Ebû Hanzala’nn da

babasdr. 3

bn Sa'd, Nâfi' b. Cübeyr b. Mut’im’den bildirir: “Resûlullah (nliaiiahu aleyhi

vtttUm], Tebûk sava dönüü gece vakti da yolunda kendisine tuzak kuran

münafklann isimlerini Hüzeyfe’den bakasna söylemedi. Bunlar on iki kiiydi

ve içlerinde Kureyli yoktu. Hepsi Ensaridan ve onlarn müttefiklerinden olan

kiilerdi.”

Beyhakî, Delâil'de Hüzeyfe b. el-Yemân'dan bildirir: Resûlullah’n (saiBlahu aleyhi

veseiiem) devesinin geminden tutmu çekiyordum. Ammar da onu arkadan

sürüyordu. Veya ben arkadan onu sürüyordum, Ammâr da onu önden

’ Beyhakî (5/256, 257).

1 Tevbe Sur. 74

1 Beyhakî (5/257-259).
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çekiyordu. Bir dan yamacna vardmzda birden önümüze on iki tane

süvari çkt. Resûlullah' (sMafuj aleyhi veseiiem) uyardmda onlara doru bard.

Bannca da dönüp kaçtlar. Resûlullah (uMidu aleyhi rcseM bize: "Kim olduklarm

biliyor musunuz?" diye sorunca: “Hayr, yâ Resûlallah! Tanyamadk zira

yüzleri kapalyd, ancak bineklerini tandk” dedik. Resûlullah (triiriiahu aleyhi veellem):

"Bunlar kyamet gününe dek münafk olarak kalacaklardr. Ne istiyorlard

biliyor musunuz?" buyurunca: “Hayr, bilmiyoruz” dedik. "Da yolunda beni

sktrp yamaçtan aaya atmak istiyorlard" buyurunca: "Yâ Resûlallah!

Bunlar ailelerine haber göndersen de her bir aile kendi adamlannn ban
sana teslim etse olmaz m?” dedik. Resûlullah (sriirilehu aleyhi vestiiem):

"«Araplarn

,

«Muhammed birkavmin yardmyla dümanlaryla savat. Calip gelince de bu

sefer ona yardm eden kavmi öldürmeye balad» demelerini istemiyorum"

buyurdu ve: ",Allahm ! Onlar dübeyle ile vur!" diye dua etti. Biz: “Yâ

Resûlallah! Dübeyle de ne oluyor?” diye sorduumuzda: "Ate parçasdr.

Birinin kalp damarna düünce onu helak eder" karltn verdi .

1

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî:

"...Baaramayacaklar bir eye giritiler..."
1 buyruunu açklarken:

"Muhammed (saiiaii^ eieyhi mciin) raz olmasa da Abdullah b. Ubey'ye tac

giydirmeye kalkmalandr” demitir .

3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Sllih: "...Baaramayacaklar bir eye

giritiler.. buyruunu açklarken: "Abdullah b. Ubey'ye taç giydirmeye

kalkmalandr” demitir.

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnuM-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve bn Merduye, ikrime'den bildirir: Adiy b. Ka’b'n

azatllarndan biri Ensaridan bir adam öldürdü. Resûlullah (riiflHahu aleyhi «seiierr,) de

diyet olarak on iki bin dirheme hükmetti. "...Srf Allah ve Resulü kendi lütfü

1

Beyhakî (5/260, 261).
1 Tevbe Sur. 74
1 bn Ebî Hâtim (6/1845).

4 Tevbe Sur. 74
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ile onlar zengin kld için intikam almaya kalktlar..."

1

buyruu da onun

hakknda nazil olmutur.

1

ibn Mâce, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî,

Sünen'de ibn Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamber (sBBiahu aleyhi vesBism) zamannda

bir adam öldürüldü. Allah Resûlü de diyet olarak on iki bin dirheme hükmetti.

"...Srf Allah ve Resûlü kendi lütfü ile onlar zengin kld için intikam

almaya kalktlar..."3 buyruu da bunu anlatmaktadr. Zengin olmalan da

diyeti almalar ile olmutur.

4

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "...Srf Allah ve Resûlü kendi lütfü ile onlar zengin kld için

intikam almaya kalktlar..."5 buyruunu açklarken: “Katil ödeyemeyecei

bir diyeti vermekle yükümlü tutulunca bu diyeti onun yerine Resûlullah UbUbbIiu

bMii w*riem) verdi" demitir.

6

ibn Ebî Hâtim, Urve'den bildirir: Cülâs adamn birine kefil olmutu veya bir

borcu vard. Resûlullah (tallahim aleyhi vemiM bu kefalet bedelini veya bu borcu

onun yerine ödedi. "...Srf Allah ve Resûlü kendi lütfü ile onlar zengin

kld için intikam almaya kalktlar..."7 buyruu da bunu anlatmaktadr .

8

Ebu'-eyh, Dahhâk'tan bildirin Sonrasnda Yüce Allah: "...Eer tövbe

ederlerse kendileri için hayrl olur. ayet yüz çevirirlerse Allah onlar

dünyada ve âhirette can yakc azaba uratr ..."9 buyurarak onlar tövbe

etmeye çarmtr. Burada dünyadaki azap öldürülmedir. Âhiretteki azap ise

Cehennem ateidir.

1 Tevbe Sur. 74

1 Abdurrezzâk (17273), Saîd b. Mansûr
(Tefsîr, 1025), bn Ebî eybe (9/126), bn Cerîr

(11/574, 575) ve bn Ebî Hâtim (6/1845).

5 Tevbe Sur. 74
4 bn Mâce (2632), bn Cerîr (11/575), bn Ebî Hâtim (6/1845) ve Beyhakî (8/78). Zayii

hadistir (Elbânî, DalfSünen bn Mâce, 577)

5 Tevbe Sur. 74
6 bn Ebî Hâtim (6/1846).

7 Tevbe Sur. 74
a bn Ebî Hâtim (6/1846).

9 Tevbe Sur. 74
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Ebu'-eyh, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Resûlullah (saitaiiahu aleyhi ««im:

"Bazlar kötü bir ie kalkp bir ey yapmak istediler. Bu kiiler kalkp

balanma dilesin" buyurdu. Bunu üç defa tekrarlamasna ramen kimseler

kalkmaynca: "Ey Filan! Kalk! Ey falan! Kalk!" buyurdu. smini verdii kiiler

kalkp: "Allah’tan balanma dileriz" deyince, Allah Resulü:
"
Vallahi ben de

sizi tövbeye davet edecektim, ancak Yüce Allah (ayet indirerek) benden daha

hzl davrand " buyurdu.

Ebu'-eyh, Dahhâk’tan bildirir: bn Abbâs bana öyle dedi: "Diyeceklerimi

iyice aklnda tut. Kuriân'da: "...Artk onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de

bir yardmc vardr"1

eklinde geçen tüm ifadeler mürikler hakkndadr. Zira

müminlerin yardmclan ve efaatçileri çoktur."

âî -yj&j <Ui * u- & 4)1 JUU & riLj

liû ji pjj iIjjjij 4, ijk; ji jjuff uli *

i>^ L* il Uj UjiL
fji Jl ^

"çlerinden, «Eer Allah bize lütuf ve kereminden verirse,

mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden

oluruz» diye Allah'a söz verenler de vardr. Fakat Allah,

lütuf ve kereminden onlara verince, onda cimrilik ettiler ve

yüz çevirerek dönüp gittiler. Allah'a verdikleri sözden

caydktan ve yalana olduklan için O nunla karlaacaktan
güne kadar Allah kalplerine nifak soktu." ( I evbe Sur. 75-77)

Haan b. Süfyân, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, Ebu'-eyh, bn

Mende, Askerî, el-EmsâVde, Bâverdî, bn Merdûye, Ebû Nuaym, Ma'rifetu's-

Sahâbe’de, Beyhakî, Delâil’de ve bn Asâkir, Ebû Umâme el-Bâhilî’den bildirir:

Sa’lebe b. Hâtib, Resûlullah'a Csaiiaiiahu aleyhi vesHiiem) geldi ve: “Yâ Resûlallah! Allah'a

dua et bana mal versin" dedi. Allah Resulü: "Yazk sana ey Sa'lebe! ükrünü

edâ edebilecein az mal altndan kalkamayacan çok maldan hayrldr

"

karln verdi. Sa'lebe yine: "Yâ Resûlallah! Allah'a dua et bana mal versin"

deyince, Allah Resulü isaiiaiiahu aleyhi »«seliem) yine:
"Yazk sana ey Sa'lebe! ükrünü

edâ edebilecein az mal, altndan kalkamayacan çok maldan hayrldr
"

’ Tevbe Sur. 74
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karln verdi. Sa’lebe bir daha: "Yâ Resûlallah! Allah’a dua et bana mal

versin" dedi. Allah Resulü: "Yazk sana ey Salebe ! Benim gibi olmak istemez

misin? Zira ben de istesem Rabbim bu dalan altna çevirir ve yanmda

yürütür" karln verince, Sa'lebe: "Yâ Resûlallah! Allah'a dua et bana mal

versin! Seni hakla gönderene yemin olsun ki Yüce Allah bana mal ihsan

ederse herkese bu malda olan hakkn vereceim" dedi. Allah Resulü (saliaiBhu

aleyhi «idem): "Yazk sana ey Sa'lebe! ükrünü edâ edebilecein az mal, altndan

kalkamayacan çok maldan hayrldr" buyurunca, Sa'lebe yine: "Yâ

Resûlallah! Bana mal vermesi için Allah'a dua et” dedi. Bunun üzerine

ResûlullahMafldu aleyhi «selHTi): "Allahm! Ona mal ihsan et" diye dua etti.

Sonrasnda Sa’lebe birkaç koyun ald. Yüce Allah bunlara bereket verince

kurtçuklann çoalmas gibi çoaldlar. Öyle ki Medine’ye sgamaz oldu ve

ehir dna çkmak zorunda kald. Medine dna çknca gündüzleri

Resûlullah Mrfahu aleyhi «ailem) ile birlikte cemaat namazlanna katlyor, ancak

akam ile yats namazlarna gelemiyordu. Sonrasnda koyunlar bir daha

kurtçuklann çoalmas gibi çoald. Bulunduu yere samaynca biraz daha

Medine'den uzaklat. Uzaklanca da artk gece veya gündüz hiçbir cemaat

namazna katlamaz oldu. Sadece Cuma'dan Cuma’ya namaza gelmeye

balad. Sonrasnda koyunlan bir daha kurtçuklann çoalmas gibi çoald.

Bulunduu yere de smaz oldu. Daha geni bir yere tannca Medine’den

daha da fazla uzaklat. Uzaklanca da artk Resûlullah (niMUu aleyh veulian) ile

birlikte ne bir Cuma, ne de cenaze namazna katlamaz oldu. Müslümanlann

haberlerini de karlat yolculara sorup alabiliyordu. Resûlullah (nllllahu aleyhi

«tefem) onun yokluunu hissedince kendisine ne olduunu sordu. Ashab,

koyun aldn, yeri daralnca Medine'den çkmak zorunda kaldn söylediler

ve durumunu anlattlar. Resûlullah (uüiBhu aleyhi «sefem):
"
Sa'lebe b. Hâtib'e yazk

oldu!" buyurdu.

Yüce Allah: "Mallannn bir ksmn, kendilerini temizleyip antacak sadaka

olarak al, onlara dua et; senin duan onlar için bir güvendir. Allah iitir ve bilir”

buyurup zekat emredince Resûlullah (taiiaiiahu aleyhi «»M, biri Cüheyne

kabilesinden biri de Selime oullanndan iki adam zekat toplamak üzere

gönderdi. Gönderirken de zekat olarak alnacak hayvanlann yalann, nasl

alnacaklann açklayan bir kat yazd. Dolarken de Sa’lebe b. Hâtib ile

Süleym oullanndan bir adama da urayp mallannn zekatn almalarn

söyledi. Medine'den çknca ilk önce Sa’lebe’ye uradlar ve zekat vermesini



424 J3 Tevbe (Berâe) Sûresi g-

istediler. Sa’lebe: “Bana bu konudaki yazy gösterin" deyince, kad ona

verdiler. Sa’lebe kad alp okuyunca: “Bu cizyeden baka bir ey deildir!

imdilik gidin, iinizi bitirdikten sonra dönüte bana urayn" dedi. Bunun

üzerine bu iki adam yollanna devam ettiler. Süleym oullanndan olan adam

onlann geldiini iitince zekat olarak en güzel develerini seçip onlan

karlad. “Zekat olarak en iyilerini vermen gerekmiyor" dediklerince, Süleym

oullanndan olan adam: “Yüce Allah'a ancak en iyi mallanmla yaknlanm"

karln verdi.

lerini bitirdiklerinde dönüte bir daha Sa'lebe'ye uradlar. Sa'lebe:

“Bana bu konudaki yazy gösterin" deyince, kad ona verdiler. Sa’lebe

kad alp okuyunca: “Bu cizyeden baka bir ey deildir! imdilik gidin ben

bu konuyu bir düüneyim" dedi. ki adam yola düüp Medine'ye döndüler.

Resûlullah (saiMu aleyhi veseiiem) onlan görünce henüz onlarla hiçbir ey
konumadan: "Sa'lebe b. Hâtib’e yazk oldu!" buyurdu ve Süleym

oullanndan olan adama da bereket için dua etti. Bunun üzerine Yüce Allah:

"çlerinden, «Eer Allah bize lütuf ve kereminden verirse, mutlaka bol bol

sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz» diye Allah'a söz verenler de

vardr. Fakat Allah, lütuf ve kereminden onlara verince, onda cimrilik

ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Allah'a verdikleri sözden caydklar

ve yalanc olduklar için O'nunla karlaacaklar güne kadar Allah

kalplerine nifak soktu"' âyetlerini indirdi.

Sa'lebe’nin akrabalarndan bazlan bu âyetleri duyunca yanna gittiler ve:

“Yazk sana ey Sa’lebe! Yüce Allah seni hakknda u u ekilde âyet indirdi"

dediler. Sa'lebe hemen Allah Resûlü’ne geldi ve: “Yâ Resûlallah! Malmn
zekatn getirdim” dedi. Ancak Resûlullah (ssliaHahu aleyhi «iltem): "Yüce Allah senin

zekatm kabul etmememi istedi" karln verince, Sa’lebe alamaya ve

bana toprak saçmaya balad. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «selim): "Bunu kendine

yine kendin ettin! Oysa ben sana nasihat etmitim, ama sen dinlemedin"

buyurdu. Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) vefat edene kadar Sa'lebe'nin zekatn

kabul etmedi. Ebû Bekr halife olunca yanna geldi ve: “Ey Ebû Bekr! Ensar

içindeki konumumu biliyorsun. Onun için zekatm kabul et" dedi. Ancak Ebû

Bekr: “Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesBiiem) kabul etmemiken ben mi kabul edip

alacam!" karln verip zekatn almay kabul etmedi.

1 Tevbe Sur. 75-77
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Ömer b. el-Hattâb halife olunca bu sefer onun yanna geldi. Araya

Muhacirlerden, Ensar'dan, Resûlullah'm (saiieiiahu aleyhi vanUen) zevcelerinden kiileri

arac koyup: "Ey Hafsa'nn babas! Ey müminlerin emin! Zekatm kabul et”

dedi. Ancak Ömer: "Resûlullah {seiieMu aleyh; meiim) ve Ebû Bekr kabul

etmemilerken ben mi kabul edip alacam!” karln verdi ve zekatn

almay kabul etmedi. Osman’n hilafeti zamannda da Sa'lebe öldü. Zekat

konusunda inen: "Sadakalar hususunda gönüllü bata bulunan

müminlerle, güçlerinin yettiinden bakasn bulamayanlar çekitirip

onlarla alay edenler var ya; ite Allah asl onlar maskaraya çevirmitir.

Onlar için elem dolu bir azap vardr"
1

âyeti de onun hakknda nazil

olmutur.
2

bn Cerîr, Ibn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî, DelâiVde bildirdiine

göre bn Abbâs: "çlerinden, "Eer Allah bize lütuf ve kereminden verirse,

mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz" diye Allah'a

söz verenler de vardr"3
âyetini açklarken öyle demitir: Ensar'dan Sa'lebe

adnda bir adam vard. Bu kii bir meclise gelip oradakilerin hepsini ahit

tutarak: "ayet Yüce Allah lütfundan bana mal verirse herkese bu maldaki

hakkn verecek, tasaddukta bulunacak ve akrabalanma da yardm

edeceim" dedi. Yüce Allah da onu deneyerek bol nzk verdi. Ancak Sa'lebe

bol miktarda mala sahip olunca verdii sözü unutup tutmayarak Yüce

Allah’n öfkesine maruz kald. Yüce Allah onun kssasn Kuriân'da

zikretmitir/

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu'-eyh ve bn

Merdûye, Abdullah b. Mes'ûd’dan bildirir: Münaf üç eyden tanyabilirsiniz.

Konutuu zaman yalan söyler, söz verdii zaman sözünde durmaz, yapt
anlamaya ihanet eder. Zira Yüce Allah: "çlerinden, «Eer Allah bize lütuf ve

' Tevbe Sur. 79
1 bn Ebî Hâtûn (6/184T), Taberânî 8/260, 25/225 (7873/20), Üsdu'l-Câbe'de (1/283-285)

geçtii üzere bn Mende, el-sâbe
1de (1/40G) geçtii üzere Bâverdî, Ebû Nuaym (1375),

Beyhakî (5/289) ve bn Asâkü (12/9).

5 Tevbe Sur. 75
4 bn Cerîr (11/577), bn Ebî Hâtim (6/1849), el-sâbe

1

de (1/401) geçtii üzere bn
Merdûye ve Beyhakî (5/289).
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kereminden verirse, mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden

oluruz» diye Allah'a söz verenler de vardr"
1

buyurmutur.

2

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Abdullah b.

Amr: “Üç ey bir kiide bulunduu zaman o kii münafktr. Bunlar da

konutuu zaman yalan söylemesi, söz verdii zaman sözünde durmamas,

verilen emanete ihanet etmesidir" dedi ve: "çlerinden, «Eer Allah bize

lütuf ve kereminden verirse, mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka

salihlerden oluruz» diye Allah'a söz verenler de vardr"

3

âyetini okudu.

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber MaMu aleyh «alimi): "Üç ey kiinin münafk olduunu gösterir.

Bunlar da konutuu zaman yalan söylemesi, söz verdii zaman sözünde

durmamas, verilen emanete ihanet etmesidir" buyurmutur/

Ebu'-eyh ve Harâitî, Mekârimu'l-Ahlâkfda Muhammed b. Ka'b el-

Kurazî'den bildirir: Münafn emanete ihanet etmesi, verdii sözde

durmamas ve konutuu zaman yalan söylemesi gibi üç özelliini

duyduumda bunlar Kuriân’da uzun bir süre aradm. En sonunda da buldum.

Yüce Allah bu konuda: "içlerinden, "Eer Allah bize lütuf ve kereminden

verirse, mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz" diye

Allah'a söz verenler de vardr. Fakat Allah, lütuf ve kereminden onlara

verince, onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Allah'a

verdikleri sözden caydklar ve yalanc olduklar için O'nunla

karlaacaklar güne kadar Allah kalplerine nifak soktu"5 buyurur. Yine:

"üphesiz biz emaneti göklere, yere ve dalara teklif ettik de onlar onu

yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok

zalimdir, çok cahildir"
6

buyurur. Yine: "Münafklar sana geldiklerinde:

«ahitlik ederiz ki sen Allah'n Peygamberisin, derler. Allah da bilir ki sen

1 Tevbe Sur. 75

* Saîd b. Mansûr {Tefsir, 1026), bn Ebî Hatim (6/1846) ve Taberânî (9075).

* Tevbe Sur. 75
4 Buhârî (33, 2682, 2749, 6095), Müslim (59), Tirmizî (2631) ve Nesâî (5036), S. el-Kübrâ

(11127).

4 Tevbe Sur. 75-77
6 Ahzab Sur. 72
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elbette, O'nun Peygamberisin.» Allah, münafklarn kesinlikle yalanc

olduklarn bilmektedir"
1

buyurur.
2

Ebu’-eyh, Hasan(-t Basrî)’den bildirir: Bu ekilde Allah'a söz veren kii

Ensaridan bir adamd. Daha sonra bir amcas olu ölünce miras olarak

kendisine bol miktarda mal kald. Bu mal alnca da cimrileti ve daha

önceden Allah'a verdii sözü unuttu, yerine getirmedi. Bunun ardndan Yüce

Allah'n huzuruna çkana kadar kalbine bir nifak girdi. te: "Allah'a verdikleri

sözden caydklar ve yalanc olduklar için O'nunla karlaacaklar güne

kadar Allah kalplerine nifak soktu” 3 buyruu da bunu anlatmaktadr.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebu Klâbe: "Arzularna göre hareket

edenler münafklara benzerler. Arzulanna göre hareket edenler çelikili

konuur ve nifak için urarlar. Münafklar da çelikili konuur ve nifak için

urarlar"' dedi ve: "çlerinden, «Eer Allah bize lütuf ve kereminden

verirse, mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz» diye

Allah'a söz verenler de vardr"4
âyetini, "çlerinden sadakalar konusunda

sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilirse, honut

olurlar; eer kendilerine ondan bir pay verilmezse, hemen kzarlar"
4
âyetini

ve: "Yine onlardan peygamberi inciten ve «O her eye kulak kesiliyor»

diyen kimseler de vardr. De ki: "O, sizin için bir hayr kuladr ki Allah'a

inanr, müminlere inanr. çinizden inanan kimseler için bir rahmettir.

Allah'n Resulünü incitenler için ise elem dolu bir azap vardr"
6

âyetini

okudu.

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "Allah'a verdikleri sözden

caydklar ve yalanc olduklar için O'nunla karlaacaklar güne kadar

Allah kalplerine nifak soktu"
7

âyetini açklarken öyle demitir: Yalandan

saknn, zira yalan nifakn kapsdr. Doruluktan da amayn, zira doruluk

imann kapsdr. Peygamberimizden (saiiaiishu aleyhi vesei em) naklen bildirildiine göre

' Munâfikûn Sur. 1

1
Harâitî, Mesâviu'l-Ahlâk w Mezmûmihi (143).

5 Tevbe Sur. 77
4 Tevbe Sur. 75
s Tevbe Sur. 58
6 Tevbe Sur. 61

1 Tevbe Sur. 77
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Hz. Musa, srail oullanna Tevrat'la geldii zaman srail oullan: "Tevrat’n

hükümleri çok fazla ve hepsini uygulama imkanmz olmaz. Sen bize iin özü

olacak ve yaayabileceimiz kadann Allah'tan iste” dediler. Hz. Musa:

"Yava olun ey kavmim! Yava olun! Bu Allah'n kitab, açklamalan, nurudur

ve bizi günahlardan koruyacaktr” diye çktysa da yine ayn eyleri

söylediler. Hz. Musa, srail oullaryla bunu üç defa denedi, ancak olmad.

Sonunda Yüce Allah öyle buyurdu: “O zaman onlara üç eyi emrediyorum

ayet bunlan yerine getirirlerse Cennete girerler. Miras taksimatn gerei

gibi yapsnlar ve kimsenin hakkn yemesinler. Giri izni almadan evlerden

içeriye gizlice bakmasnlar. Yemek için de namazda olduu gibi abdest

alsnlar." Hz. Musa bu yeni emirlerle srail oullarnn yanna döndüü zaman

çok sevindiler. Zira bunlan kolaylkla yerine getirebileceklerini düündüler.

Vallahi çok bir zaman geçmedi ki bunlar da yerine getiremez oldular. Hz.

Peygamber (»lyahu aleyhi meiM srail oullan hakknda bunlan anlattktan sonra

öyle buyurdu:
"
Siz bana alt konuda garanti verin ben de size Cenneti garanti

edeyim. Konutuunuzda yalan söylemeyin. Verdiiniz sözden dönmeyin. Size

verilen emanete ihanet etmeyin. Baklarnz günahtan saknn. Ellerinizi ve

namusunuzu haram olan eylerden uzak tutun." Allah'n koruduklar hariç

vallahi bunlar da pek ar ve zor eylerdir.

üjfa V Ji>Ü\

j

OÜskJI ^ & j-PjLü! ü/fa JiP

fîJt fa ^ jb** fa
"Sadaka vermekte gönülden davranan müminlere dil

uzatan ve ancak ellerinden geldii kadar verebilenlerle

alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmitir. Onlar için

can yakc azap vardr/' (ToU- Sur. 79)

Buhârî, Müslim, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve

Ebû Nuaym, el-Ma'rife’âe bn Mes'ûd'dan bildirir: Sadakay emreden âyet

nazil olduunda bizler srtmzda yük tardk. Adamn biri sadaka olarak bol

miktarda mal getirince bazlan: "Gösteri yapyor” dediler. Ebû Akl sadaka

olarak yarm sâ’ getirince bu kez: "Yüce Allah'n bu adamn sadakasna

ihtiyac yok" demeye baladlar. Bunun üzerine: "Sadaka vermekte

gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden geldii
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kadar verebilenlerle alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmitir. Onlar

için can yakc azap vardr"' âyeti nazil oldu.
2

Bezzâr, bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir:

Resûlullah (suiiailahu aleyhi melM: "Bir müfreze çkarmak istiyorum onun için

sadakada bulunun" buyurunca, Abdurrahman b. Avf: “Yâ Resûlallah! Benim

dört bin dinanm var. kibinini aileme kaldnp ikibinini de sadaka olarak

veriyorum" dedi. Resûlullah üBBBhu aleyhi vesellem):
"
Allah verdiini de ailen için

ayrdn da sana bereketli klsn" diye dua etti. Ensaridan da bir adam gelip:

"Yâ Resûlallah! Ben ücretle kuyudan su çekiyordum ve bunun karlnda iki

sâ’ hurma elde ettim. Bu iki sâ'n birini Rabbime ödünç olarak veriyorum,

birini de aileme aynyorum" dedi. Münafklar bunu görünce: "Vallahi

Abdurrahman b. Avf bu verdiini ancak gösteri olsun diye verdi" demeye

baladlar. Hurma veren adam için de: "Allah ile Resûlullah'n taUdU* 4eyhi «ailem)

bu adamn bir sâ’ma ihtiyaçlan m var!" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Sadaka vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak

ellerinden geldii kadar verebilenlerle alay eden kimseleri Allah

maskaraya çevirmitir. Onlar için can yakc azap vardr"3 âyetini indirdi.
4

bn Merdûye, Ebû Saîd el-Hudri'den bildirir: Resûlullah [seiiBiiahu bMi nallan)

sadaka verilmesini söyleyince Abdurrahman b. Avf sadakasn getirdi. Dier

müminler de imkanlar dahilinde sadaka olarak bir eyler getirdiler. Ebû Akîl

de bir sâ’ hurma ile geldi ve: "Yâ Resûlallah! Ben ücretle kuyudan su

çekiyordum ve bunun karlnda iki sâ* hurma elde ettim. Birini aileme azk

olarak ayrdm, dierini de sana getirdim" dedi. Münafklar bunu görünce:

"Abdurrahman getirdiini ancak gösteri olsun diye verdi. Yüce Allah’n, Ebû

Akîî'in de sadakasna ihtiyac yok" demeye baladlar. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Sadaka vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve

1 Tevbe Sur. 79
1
Buhârî (1415, 4668), Müslim (1018), bn Ebî Hâtim (6/1850) ve Ebû Nuaym 2/149

(2283).

5 Tevbe Sur. 79
4
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2216), bn Cerîr (11/592), bn Ebî Hâtim (6/1851) ve Tahricu‘1-

Keâfda (2/88, mursel olarak) geçtii üzere bn Merdûye.
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ancak ellerinden geldii kadar verebilenlerle alay eden kimseleri Allah

maskaraya çevirmitir. Onlar için can yakc azap vardr"
1

âyetini indirdi.

bn Ebî eybe, bn Cerir, ibn Ebî Hâtim, Baavî, Mu'cem’de, Taberânî,

Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Ebû Nuaym, el-Ma'rife'öe Ebû Akîl’den bildirir:

Srtmda ücretle su tayarak iki sâ' hurma kazandm. Bir sâ’n azk olarak

aileme verdim, dierini Rabbime yaknlamak için sadaka vermek üzere

Resûlullah’aisaHaiteh aisyhi wsfiiBm) getirdim. Hurmay nasl kazandm ve ne ekilde

getirdiimi ona anlattmda Resûlullah (»iiiaku «feyhi nnlion): "Onu Mescid'de bir

yere dök" buyurdu. Ancak bunu gören münafklar alay ederek: "Yüce Allah’n

bu miskinin bir sâ’lk hurmasna ihtiyac yok!” dediler. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Sadaka vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve

ancak ellerinden geldii kadar verebilenlerle alay eden kimseleri Allah

maskaraya çevirmitir. Onlar için can yakc azap vardr"

2

âyetini indirdi.*

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine

göre bn Abbâs: "Sadaka vermekte gönülden davranan müminlere dil

uzatan ve ancak ellerinden geldii kadar verebilenlerle alay eden kimseleri

Allah maskaraya çevirmitir. Onlar için can yakc azap vardr"4 âyetini

açklarken öyle demitin Abdurrahman b. Avf sadaka olarak Hz.

Peygambere (sBiaiiahj aleyhi veseiiem) krk ûkiyye getirdi. Ensâr’dan bir adam ise bir sâ’

yiyecek getirdi. Münafklardan bazlan: "Vallahi Abdurrahman bu getirdiini

srf gösteri olsun diye getirdi” dediler. Ensârîdan olan adam için de: "Yüce

Allah’n ve Resulünün bu adamn bir sâ'lk yiyeceini ihtiyac yok!” dediler.

5

bn Cerîr, Abdurrahman b. Abdillah b. Ka’b b. Mâlik’ten bildirir: "Sadaka

olarak bir sâ’ hurma getirip de münafklar tarafndan alaya alnan kii Ebû

Hayseme el-Ensârî’dir.”
6

1 Tevbe Sur. 79
1 Tevbe Sur. 79
3 el-îsâbe'de (7/280) geçtii üzere bn Ebî eybe, bn Cerîr (11/593, 594), bn Ebî Hâtim

(6/1852), Taberânî (3598), Tahncu’I-Keâfda (2/88) geçtii üzere bn Merdûye ve Ebû

Nuaym 4/524 (6970).
4 Tevbe Sur. 79

5 bn Cerîr (11/589), bn Ebî Hâtim (6/1850) ve Tahricu'l-Keafda (2/89) geçtii üzere

bn Merdûye.
6 bn Cerîr (11/595).
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Baavî, Mu'cem’de, bn Kâri’ ve bn Merdûye, Saîd b. Osman el-

Belevî'den, o da ninesinden bildirin "Sadaka olarak hurma götüren ve

münafklarca alaya alman Sehl b. Râfi’nin kz Umeyre’nin bana bildirdiine

babas yanna bir sâ’ hurma ile kendisini alarak H2. Peygambere (salaisi* aleyhi

vesallem) gitmitir."'

Abdurrezzâk ve bn Asâkiriin bildirdiine göre Katâde: “Sadaka vermekte

gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden geldii

kadar verebilenlerle alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmitir. Onlar

için can yakc azap vardr' 2
âyetini açklarken öyle demitir: Abdurahman

b. Avf sekiz bin dinarlk olan malnn yans olan dört bin dinan sadaka olarak

verdi. Bu hareketi üzerine baz münafklar: "Abdunahman büyük bir riyakâr!”

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sadaka vermekte gönülden davranan

müminlere dil uzatan..."3 buyurdu. Ensaridan bir adamn da iki sâ' hurmas

vard ve bir sâ'n getirip sadaka olarak verdi. Bu adam hakknda da baz

münafklan “Yüce Allah'n bu bir sâ’lk hurmaya ihtiyac yoktur” dediler ve bu

ekilde onlara dil uzatp alaya aldlar. Bu konuda da Yüce Allah: "...Ancak

ellerinden geldii kadar verebilenlerle alay eden kimseleri Allah

maskaraya çevirmitir ..."'4 buyurdu .

5

Ebû Nuaym, el-Ma'rife’de Katâde’den bildirir: Müslümanlann fakirlerinden

Ebû Akîl künyeli Habhâb adnda biri Allah Resûlü’ne (uiMfehu aleyhi meuan) geldi ve:

“Yâ Resûlallah! Dün iki sâ' hurma karl su tadm. Bunun bir sâ'n aileme

sakladm dierini de sadaka vermek üzere getirdim” dedi. Baz münafklar:

“Allah ve Resûlü bu adamn bir sâ'lk hurmasna muhtaç deil” deyince de

Yüce Allah: "Sadaka vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve

ancak ellerinden geldii kadar verebilenlerle alay eden kimseleri Allah

maskaraya çevirmitir. Onlar için can yakc azap vardr"
6
âyetini indirdi .

7

’ bn Kâni' (1/272).
1 Tevbe Sur. 79

* Tevbe Sur. 79
4 Tevbe Sur. 79
5 Abdurrezzâk (1/283) ve bn Asâkir (35/262).
6 Tevbe Sur. 79
7 Ebû Nuaym 2/149 (2285).
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bn Ebî Hâtim, Enes'ten bildirir Hz. Peygamber (sailailahu aleyhi «seM

Müslümanlann sadaka vermesini isteyince Abdurrahman b. Avf dört bin

(dinar) getirdi ve: “Yâ Resûlallah! Bunu sadaka olarak veriyorum” dedi.

Ancak münafklanndan bazlan ona dil uzatarak: “Abdurrahman bunu srf

gösteri olsun diye getirip verdi” dediler. Ebû Akîl de sadaka olarak bir sâ'

hurma getirince, yine münafklardan bazlan: Yüce Allah’n Ebû Akîl’in bu bir

sâ’ hurmasna ihtiyac yok” demeye baladlar. Bunun üzerine: "Sadaka

vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden

geldii kadar verebilenlerle alay eden kimseleri Allah maskaraya

çevirmitir. Onlar için can yakc azap vardr. Onlar için ister balanma
dile, ister dileme (fark etmez.) Onlar için yetmi kez balanma dilesen de,

Allah onlar asla affetmeyecektir...'” âyetleri nazil oldu.

1

bnu'l-Münzir ile bn Ebî Hâtim, Mücâhid’den bildirir. Resûlullah deyhi

«sillem) Müslümanlann sadaka vermelerini isteyince sekiz bin dinan bulunan

Abdurrahman b. Avf, bunun dört bin dinann getirdi ve: "Bunu Allah'a ödünç

olarak veriyorum. Bir bu kadan da bana kald” dedi. Hz. Peygamber (sallaHalu tayt

«sillem) de ona:
"
Verdiini, de kendine ayrdn da Allah bereketli klsn " diye

dua etti. Ensâridan Ebû Nehîk adnda biri de bir sâ’ hurma getirdi. Gece boyu

ücretle su tam ve sabahlaynca da karlk olarak ald bir sâ’ hurmay

sadaka olarak getirmiti. Münafklardan bir adam: "Abdurrahman b. Avf

büyük bir riyakârdr” dedi. Ebû Nehîk için de: "Yüce Allah’n bu adamn bir

sâ’lk hurmasna ihtiyac yok” dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Sadaka

vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden

geldii kadar verebilenlerle alay eden kimseleri Allah maskaraya

çevirmitir. Onlar için can yakc azap vardr"3 âyetini indirdi. Burada

kendisine dil uzatlan kii Abdurrahman b. Avf, ellerinden geldii kadar

verebilenden kast da bir sâ’ hurma getiren Ebû Nehîk’tir.4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabî b. Enes bu âyeti açklarken öyle

demitir. Müslümanlar büyük bir ktlk yaadlar. Bunun üzerine Resûlullah

(uiaiiahu aleyhi vetdiem):
"
Ey Müslümanlar! Sadaka verin!" buyurarak müslümanlann

1 Tevbe Sur. 79, 80
1 bn Ebî Hâtim (6/1850).

3 Tevbe Sur. 79
4 bn Ebî Hâtim (6/1850, 1851).
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sadaka vermesini istedi. Müslümanlar da sadaka olarak bir eyler getirmeye

baladlar. Abdunahman b. Avf dört yüz ûkiyye altn getirdi ve: "Sekiz yüz

ûkiyye altnm vard, dört yüzünü getirdim" dedi. Bunun üzerine Resûlullah

(saHaiishu aleyhi vtseliem): "Allahm! Verdiini de, kendisinde braktn da bereketli kl!"

diye dua etti.’

Ibn Ebî Hâtim, Ikrime'den bildirir: Ftr sadakasnn verilmesi srasnda

Abdurrahman b. Avf sadaka olarak büyük bir mebla verdi. Asm b. Adiy de

ayn miktarda sadaka verdi. Adamn biri sadaka olarak iki sâ’, biri de bir sâ’

yiyecek verince insanlardan biri: "Abdurrahman bu miktan övünmek ve

gösteri için verdi. Yüce Allah'n da bir veya iki sâ’ yiyecek getirenlerin bu

sâ'lanna ihtiyac yok” diyerek onlan alaya ald. Bunun üzerine: "Sadaka

vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden

geldii kadar verebilenlerle alay eden kimseleri Allah maskaraya

çevirmitir. Onlar çin can yakc azap vardr"
2

âyeti nazil oldu .

3

bn Ebî Hâtim, Ibn Zeyd'den bildirir: Resûlullah (sai»*u aleyhi ««Hem)

Müslümanlann sadaka vermesini isteyince, Ömer b. el-Hattâb: “Bunu

yapanz" dedi. Sonra gidip malnn yansn alp geldi ve: "Yanmda bol

miktarda mal getirdim” dedi. Münafklardan bir adam ona: "Ey Ömer!

Gösteri mi yapyorsun?” diye sorunca, Ömer: "Allah ve Resulüne evet, ama

dierlerine kar deil!” karln verdi. Ensar’dan yannda bir eyi

bulunmayan bir adam da geldi. Bu kii ücretle su çekmi ve bunun

karlnda iki sâ’ yiyecek almt. Bunun bir sâ'n ailesine ayrp dierini

sadaka olarak getirmiti. Bunu gören münafklardan bazlan da: "Yüce Allah

ve Resulünün senin bu bir sâ'na ihtiyac yok!” dediler. te: "Sadaka

vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden

geldii kadar verebilenlerle alay eden kimseler ..."4 buyruundan kast

budur.
5

1 bn Ebî Hâtim (6/1851).
1 Tevbe Sur. 79

i bn Ebî Hâtim (6/1851).

4 Tevbe Sur. 79
5 bn Ebî Hâtim (6/1852).
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: kJ ba‘j4k 5^*”' buyruunu:

"Sadaka verirken gönülden davrananlara dil uzatanlar" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime: "...Ancak ellerinden geldii

kadar verebilenler ..."
2 buyruunu açklarken: "Bundan kast Rifâa b.

Sa'd'dr" demitir. 3

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre a'bî: o 3^ S)^

I

3”4 buyruunu açklarken: “Cühd yiyecek ve

azkta, Cehd ise amelde olur" demitir.5

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süfyân bu âyeti açklarken: “Cühd kiinin

gücü ile takati, Cehd ise kiinin maddi imkan anlamndadr" demitir.

bnu'l-Münzir, bn shâk'tan bildirin Elinden geldii kadar sadaka veren

kii Ebû Akil künyeli Sehl b. Râfi’dir. Bir sâ' hurma getirip sadaka mallarnn

üzerine boaltmt. Ancak bazlan bununla alay edip: “Yüce Allah'n Ebû

Akîl'in bu sadakasna ihtiyac yok!'' dediler.

Baavî, Mu'cem'de ve Ebu'-eyh, Hasan(- Basri)'den bildirir. Resûlullah

(uiiaiUu aleyhi «seflen) ayaa kalkt ve öyle buyurdu: "Ey insanlar l Sadaka verin!

Sadaka verin ey insanlar! Verin ki kyamet gününde bu konuda size ahitlik

edeyim. Zira biriniz geceye yatarken devesinin yavrusu süte doymu olur da

yan bandaki amcaolu geceyi aç geçirebilir. Birinizin aaçlan bol meyve

verirken komusu miskin ve bir eye gücü yetmiyor olabilir. Onun için bir

devenin sütünü sadaka olarak datmann, ihtiyaa olan bir eve sabah bir, akam
bir kâse süt vermenin, sabah kahvaltlklarn akam yemeklerini tedarik

etmenin sevab büyüktür." Bunun üzerine adamn biri kalkt ve: “Yâ

Resûlallah! Bende dört tane dii deve var onu veriyorum” dedi. Ksa boylu

çirkin yüzlü bir adam da çok güzel bir deve getirince münafklardan bir adam

duyulmayacak bir ekilde: “Bu adamn devesi kendisinden daha güzel” dedi.

Hz. Peygamberin (MiiHiehuaiayhivesBiem) duymayacan sanyordu ama, Allah Resulü

’ Tevbe Sur. 79
1 Tevbe Sur. 79
5 bn Ebî Hatim (6/1852).

* Tevbe Sur. 79

4 bn Ebî Hatim (6/1853).
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(sBaiahu aleyhi «seHem) bunu duydu ve adama:
"
Yalan söyledin ! Zira bu adam senden

de, deveden de daha hayrldr " karln verdi.

Sonra Abdurrahman b. Avf kalkt ve: “Yâ Resûlallah! Bende sekiz bin dinar

var. Bunun dört binini aileme braktm, dört binini de getirdim Allah'a takdim

ediyorum” dedi. Münafklar onun bu verdiini çok gördüler. Asm b. Adiy el-

Ensârî de kalkp: “Yâ Resûlallah! Bu yl topladm yetmi vesk hurmam var,

onlar veriyorum” dedi. Münafklar onun da bu verdiini çok buldular ve:

“Gösteri ve nam için bu adam dört bin dinar getirirken öteki de yetmi vesk

getirdi. Bunu gizli bir ekilde veremezler miydi? Veya buraya getirmeden

datamazlar myd?” dediler. Daha sonra Ensaridan Ebû Akl künyeli Habhâb

adnda bir adam kalkt ve: “Yâ Resûlallah! Dün filan oullanna ücretle

srtmda su tadm. Bunun karlnda da iki sâ' hurma aldm. Bir sâ’n

aileme verdim, dierini de Allah'a sunmak üzere buraya getirdim” dedi.

Ancak münafklar onu alaya alp: “Devesi olan deve, gümüü olan gümü
getirirken bu adam birkaç hurmayla geldi" demeye baladlar. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Sadaka vermekte gönülden davranan müminlere dil uzatan ve

ancak ellerinden geldii kadar verebilenlerle alay eden kimseleri Allah

maskaraya çevirmitir. Onlar için can yakc azap vardr"
1

âyetini indirdi.

Abdullah b. Ahmed, Zühd’ün zevaidi olarak Ebu’s-Selîl'den bildirir:

Meclisimizde ihtiyar bir adam durup öyle dedi: Babamn veya amcamn bana

anlattna göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseitem) Bakl'de iken:
"Kim bir sadaka verir,

kyamet günü Allah'n huzurunda onun ahidi olaym?" buyurdu. Bunun

üzerine vallahi Bakî’de onun kadar siyah tenli, onun kadar ksa boylu, onun

kadar çirkin gözü olmayan bir adam yine Bakî’de kendisi gibi güzeli olmayan

bir deve ile geldi. Resûlullah mibIMuj aleyhi n»iBm) ona: "Bu sadaka m?" diye

sorunca, adam: “Evet, yâ Resûlallah!” karln verdi. Ancak adamn biri onu

alaya alarak: "Sadaka olarak bunu mu verecek! Vallahi devesi kendisinden

daha hayrldr” dedi. Ancak Resûlullah (aaiiaiiahu aky» vaniiun) adamn bu dediini

iitti ve üç defa: "Yalan söyledin! Aksine bu adam senden de, deveden de daha

hayrldr " buyurdu... Sonra: "Az da olsa maln öyle öyle datanlar

’ Tevbe Sur. 79
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müstesnadr" buyurdu. Sonra da: "Mal az ibadeti çok olan kurtulua ermitir

!

Mal az, ibadeti çok olan kurtulua ermitir!" buyurdu .

1

Ebû Dâvud, bn Huzeyme ve Hâkim, Ebû Hureyre'den bildirir: "Yâ

Resûlallah! Hangi sadaka daha üstündür?” diye sorduumda: “Mal az olann

gücü yettiince verdiidir. Vermeye de bakmndan sorumlu olduun kiilerden

bala" buyurdu.
1

Üll& Ji !> $ ’jtes üj S j\ f4
jiiiil

btf-Ûl JI ''i ÛIJ ;ü>L j>£ U (fcjj

"Onlar için ster balanma dile, ister dileme. Onlar için

yetmi kez balanma dilesen de, Allah onlan asla

affetmeyecektir. Bu, onlann Allah ve Resûlünü inkâr etmi
olmalar sebebiyledir. Allah, fask topluluu doru yola

iletmez." (T«vU Sur. so)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Urve'den bildirir: Abdullah b. Ubey,

arkadalarna: "ayet Muhammed ile ashâbna bu ekilde yardmda

bulunmasaydnz ashab onun etrafndan uzaklarlard” dedi. Kuriân'da da

zikredildii gibi Abdullah ayn ekilde: "...Andolsun, eer Medine'ye

dönersek, üstün olan, zayf olan oradan mutlaka çkaracaktr... diyen

kiidir. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onlar için ister balanma dile, ister

dileme. Onlar için yetmi kez balanma dilesen de, Allah onlar asla

affetmeyecektir..."'’ âyetini indirdi. Bu âyet inince Resûlullah (saiiaiiahu aie^ vBseiiBm):

"O zaman yetmiten daha fazla balanma dileyeceim " buyurdu. Yüce Allah

da: "Onlara balama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah,

onlar asla balamayacaktr. Çünkü Allah, fasklar topluluunu doru
yola iletmez

" 5 âyetini indirdi.
6

' Abdullah b. Ahmed (sh. 173, 174).

1 Ebû Dâvud (1677), bn Huzeyme (2444) ve Hâkim (1/414, "sahih"). Sahih hadistir

(Elbâni Sahih Sünen Ebî Dâvud. 1471).

3 Munâfikûn Sur. 8

4 Tevbe Sur. 80
s Munâfikûn Sur. 6
6 bn Cerîr (11/599) ve bn Ebî Hâtûn (6/1854).
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bn Ebîeybe, ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Mücâhid’den bildirin "Onlar için

ister balanma dile, ister dileme. Onlar için yetmi kez balanma
dilesen de, Allah onlar asla affetmeyecektir ..."

1

âyetini nazil olduu zaman

Resûlullah (tallallahu aleyhi «sdlom): "O zaman yetmiten daha fazla balanma
dileyeceim" buyurdu. Yüce Allah buna da cevap olarak: "Onlara balama
dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah, onlar asla

balamayacaktr. Çünkü Allah, fasklar topluluunu doru yola iletmez
"2

âyetini indirdi .

3

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir: Bu âyet nazil olduunda Resûlullah isaiiaiiahu

aleyhi veseiiar): "Yüçe Allah’n onlar için bana ruhsat verdiini biliyorum. Vallahi

onlara yetmiten daha fazla balanma dileyeceim belki onlar affeder
"

buyurdu. Ancak Yüce Allah onlara olan öfkesinin iddetinden dolay: "Onlara

balama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah, onlar asla

balamayacaktr. Çünkü Allah, fasklar topluluunu doru yola iletmez"4

karln verdi .

5

Nehhâs, Nâsih'de bn Abbâs'tan bildirir: "Onlar için ister balanma dile,

ster dileme. Onlar için yetmi kez balanma dilesen de, Allah onlar asla

affetmeyecektir..."
6
âyetini, "Onlara balama dilesen de, dilemesen de

onlar için birdir. Allah, onlar asla balamayacaktr. Çünkü Allah, fasklar

topluluunu doru yola iletmez
"7 âyeti neshetti .

8

Ahmed, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, bn Ebî Hâtim, Nehhâs, bn Hibbân, bn

Merdûye ve Ebû Nuaym, Hilye’de ibn Abbâs'tan bildirir: Hz.Ömer’in öyle

dediini iittim: Abdullah b. Ubey öldüü zaman namazn kldrmas için

Resûlullah MBiiahu aleyh mailem) davet edildi. Resûlullah (»Miehu aleyh «eteilen) namazn

kldrmak üzere durduunda: "Filan zamanda öyle öyle diyen, filan

zamanda da böyle böyle diyen Allah düman Abdullah b. Ubey'yin mi

namazn kldracaksn?" dedim ve Abdullah'n dediklerini gün gün saymaya

’ Tevbe Sur. 80
1 Munâfikûn Sur. 6

* bn Cerîr (11/599).

4 Munâfikûn Sur. 6
5 bn Cerîr (11/601).
6 Tevbe Sur. 80
7 Munâfikûn Sur. 6
1 Nehhâs (sh. 523).
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baladm. Ben saydkça Resûlullah (niidlahu aleyhi ncciM tebessüm ediyordu.

Resûlullah (uiiaiihu aieytu wjeHtm) bu ekilde uzattm görünce öyle buyurdu: "Ey

Ömer! Geri çekil! Bu konuda muhayyer brakldm. Zira bana: «Onlar için ister

balanma dile, ister dileme. Onlar için yetmi kez balanma dilesen de,

Allah onlar asla affetmeyecektir...»' buyruldu. ayet yetmiten daha fazla

balama dilemem halinde balanacaklarm bilsem bunu yapardm."

Sonrasnda Resûlullah MaiiaNu aleyhi maiM namazn kldrd ve cenazenin ardnda

yürüdü. Kabrine kadar gitti ve gömülene kadar oradan ayrlmad. Allah ve

Resulü daha iyi bilmelerine ramen benim Allah Resûlü’ne kar olan bu

cüretime ardm. Vallahi bu olayn ardndan çok zaman geçmedi ki:

"Onlardan ölen hiçbirine asla namaz klma ve kabrinin banda durma.

Çünkü onlar Allah' ve Resûlünü inkâr ettiler ve fask olarak öldüler"' âyeti

nazil oldu. Sonrasnda Resûlullah (saHshhu aleyhi «sefan) vefat edene kadar hiçbir

münafn namazn kldrmad .

3

bn Ebî Hatim, a’bî’den bildirir: Müslümanken öyle bir hata yaptm ki

benzerini yapm deilim. Resûlullah (niteiiahu aleyhi «seiM Abdullah b. Ubey’in

cenaze namaz klmak isteyince giysisinden tuttum ve öyle dedim: “Vallahi

Yüce Allah böyle bir eyi sana emretmedi! Zira: "Onlar için ister balanma
dile, ister dileme. Onlar için yetmi kez balanma dilesen de, Allah onlar

asla affetmeyecektir...'"’ buyurdu.” Resûlullah Maiiahu aleyhi veseiiem) da:
"Rabbim

:

«Onlar için ister balanma dile, ister dileme... buyurarak beni muhayyer

brakt " karln verdi. Sonrasnda Resûlullah (saHsAahu ateyti «seiiem), Abdullah’n

mezannn kenannda oturdu. nsanlar, Abdullah'n oluna: "Ey Hubâb! öyle

yap! Ey Hubâb! Böyle yap!” diyorlard. Resûlullah (saiiaiiehu aleyhi «seiism) bunu

duyunca: "Hubâb eytan ismidir. Senin adn Abdullah olsun " buyurdu .

6

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "Onlar için ister balanma dile,

ister dileme. Onlar için yetmi kez balanma dilesen de, Allah onlan asla

’ Tevbe Sur. 80
1 Tevbe Sur. 84
3 Ahmed 1/254 (95), Buhârî (1366, 4671), Tirmizî (3097), Mesâi (1965), S. el-Kübrd

(11225), tbn Ebî Hatim (6/1853), Nehhâs (sh. 523, 524), bn Hibbân (3176) ve Ebû Nuaym
(1/43,44).

* Tevbe Sur. 80
5 Tevbe Sur. 80
6 bn Ebî Hatim (6/1853, 1854). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfu'l-CSmi', 2753).
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affetmeyecektir...*’ âyetini açklarken öyle demitir: Münafk Abdullah b.

Ubey b. Selûl öldüü 2aman Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi »«allem]: "ayet yetmi bir

defa ona balanma dilemem halinde balanacam bilsem bunu yapardm "

buyurdu. Sonrasnda Yüce Allah: "Onlardan ölen hiçbirine asla namaz klma

ve kabrinin banda durma ..."
2
buyurarak münafklann namazlann klmay

ve kabirleri banda durmay hükmetti neshetti. "Onlara balama dilesen

de, dilemesen de onlar için birdir. Allah, onlar asla balamayacaktr.

Çünkü Allah, fasklar topluluunu doru yola iletmez"* buyurarak da bu

konuda kesin hükmünü verdi.

âoj Ijt\£

"Allah'n Rcsûlüne kar gelerek (sefere çkmayp) geri

braklanlar, oturup kalmalarna sevindiler. Allah yolunda

mallaryla canlaryla rihad etmek holarna gitmedi ve «Bu

scakta sefere çkmayn» dediler. De ki: «Cehennemin atei

daha scaktr.» Keke anlasalard." (Tevbe Sur. s)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde: "Allah'n

Resulüne kar gelerek geri braklanlar, oturup kalmalarna sevindiler..."4

buyruunu açklarken: "Tebük savana katlmayp geride kalmalardr”

demitir .

5

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken öyle demitir:

“Geri braklanlar Resûlullah (saibiiahu aleyhi ««hem) ile savaa katlmayp geride

kalanlardr."

bn Ebf Hâtim, Câfer b. Muhammed’den o da babasndan bildirir:

Resûlullah'n (saiiaiislu eleyhi veseiiem) katld son sava Tebuk savadr. Savaa

’ Tevbe Sur. 80
1 Tevbe Sur. 84
1 Munâfikûn Sur. 6
4 Tevbe Sur. 81

s bn Ebî Hâtim (6/1854).
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katlmak istemeyenler “Bu scakta savaa çkmayn" dedikleri için ‘Gazvetu'l-

Harri (Scaklar Sava)' olarak da anlr. Ayn ekilde 'Gazvetu'l-Usra (Zorluk

Sava)' olarak da anlr.
1

Ibn Cerir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir Resûlullah

Mdiab aicyhî «seibn) insanlann kendisiyle birlikte savaa çkmalann istedi.

Mevsimlerden yaz olduu için bazlar: “Yâ Resûlallah! Havalar çok scak ve

bu scaklarda yola çkamayz" deyince, Yüce Allah: "...Cehennemin atei

daha scaktr ...*
2
buyurdu ve herkesin çkmasn emretti. 3

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Bu scakta sefere

çkmayn, dediler..."
4 buyruunu açklarken der ki: “Bunu Resûlullah (saJiaiiahu

Berh vEseMTebûk savana çkarken münafklar demitir.”

bn Cerir, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî ve bakasndan bildirir: Resûlullah

UaiiBiishu aleyhi «sallan) an scaklann olduu bir zamanda Tebuk savana çkmak

istedi. Seleme oullanndan bir adam: “Bu scaklarda savaa çkmayn"

deyince, Yüce Allah: "...Cehennemin atei daha scaktr... buyruunu

indirdi.
6

bn Merdûye, Câbir b. Abdillah’tan bildirir: Resûlullah {dB«ahuBEvhivB8BEm),Cedd

b. Kays'n savaa katlmamasna izin verince münafklardan bakalan da izin

istemek üzere Resûluliah'ainMBhuivhivtniiun) geldiler ve: “Y Resûlallah! Bize de

izin ver, zira böylesi scaklarda yola çkamayz" dediler. Resûlullah (uiieiiahu aleyh

vesellem) onlara izin verdi, ancak onlardan yüz çevirdi. Yüce Allah da: "...De ki:

Cehennemin atei daha scaktr..."7 buyruunu indirdi.

’ bn Ebî Hatim (6/1855).
1 Tevbe Sur. 81

5 bn Cerir (11/604) ve bn Ebî Hatim (6/1855).

4 Tevbe Sur. 81

5 Tevbe Sur. 81
6 bn Cerir (11/604).

7 Tevbe Sur. 81
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"Yaptklarnn cezas olarak, bundan böyle az gülsünler, çok

alasnlar.” (Tevbe Sur. 82)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Yaptklarnn cezas olarak, bundan böyle az gülsünler, çok alasnlar"

1

âyetini açklarken öyle demitir: “Bunlar dinlerini oyun ve elence edinen

münafk ve kafirlerdir. Dünyada iken çok gülmelerine karlk âhirette çok

alayacaklan bildirilmitir."*

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Az gülsünler, çok alasnlar"3 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Dünya hayat az bir zamana tekabül eder. Bunun için dünyadayken

istedikleri kadar gülsünler. Ancak dünya hayatlan bitip de Allah'n huzuruna

çktklar zaman ard arkas gelemeyecek bir alamann içine gireceklerdir."
4

bn Ebîeybe, Ebû Rezîn’den bu yorumun aynsn zikreder.

Buhârî, Tirmizî ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiam):
"
Benim bildiklerimi siz de bilseydiniz az güler çok

alardnz" buyurmutur.
5

bn Merdûye, Enes'ten bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veselM: "Muhatnmed’in

nefsi elinde olana yemin olsun ki siz de benim gördüklerimi görseydiniz az

güler çok alardnz" buyurdu. Ashab: “Yâ Resûlallah! Neler gördün ki?" diye

sorduklannda, Allah Resûlü (saiiailahu aleyhi vesellem): "Cennet ile Cehennemi gördüm"

karln verdi.

ibn Ebî eybe, Ahmed, Dârimî, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce,

bn Hibbân, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz.

’j i j bui i

1 Tevbe Sur. 82
1 bn Cerîr (11/607) ve bn Ebî Hâtim (6/1855, 1856).

1 Tevbe Sur. 82
4 bn Ebî Hâtim (6/1855).

5 Buhârî (6485) ve Tirmizî (2213, "sahih").



442 ^ Tevbe (Berâe) Sûresi Br

Peygamber (ntldl^u afeyfi veuiiem):

"

Benim bildiklerimi siz de bilseydiniz, az güler çok

alardnz

"

buyurmutur .

1

Tirmizî ile bn Mâce, Ebû Zeriden bildirir: Resûluliah (saMBhu aleyhi «teM öyle

buyurdu: "Sizin göremediklerinizi görüyor, duyamadklarnz duyuyorum.

Semâ çatrdad ki çatrdamakta haklyd. Zira semâda bir melein alnn koyup

secde etmedii dört parmaklk dahi bo bir yer yoktur. Vallahi benim

bildiklerimi siz de bilseydiniz, az güler çok alardnz. Yataklar üzerinde

kadnlardan zevk almaz, kendinizi dalara vurur Allah'a yalvarp

yakarrdmz." Bunu iittikten sonra kesilip yok olan bir aaç olmay diledim .

2

bn Ebî eybe, bn Mâce ve Ebû Ya'lâ’nn Enes’ten bildirdiine göre

Resûluliah (uMahu aleytâ öyle buyurmutun “Ey insanlar alayn!

Alamyorsanz alamaya çaln. Zira Cehennem ahalisi öyle bir alar ki

yalan yanaklannda su kanal gibi akar. Yalan bitince de kan alamaya

balarlar. Sonrasnda gözlerinde öyle derin yaralar açlr ki içine gemi braklsa

yürür gider." 3

bn Ebi’d-Dünya, Sifatu'n-Nâr'da Zeyd b. Rufay'dan bildirdiine göre

Resûluliah toiMUu aleyhi veniion) öyle buyurmutun "
Cehennem ahalisi Cehenneme

girdii zaman bir süre gözya döküp alarlar. Gözyalar bitince bir süre irin

alarlar. Cehennem zebanileri kendilerine: «Ey günahkar insanlar! Ahalisine

merhamet edilen dünyada hiç alamadnz. imdi burada sizlere bir yardmc

bulacak msnz?» deyince, bunlar yükses sesle : «Ey Cennet ahalisi! Babalar!

Anneler! Çocuklar! Mezarlarmzdan susuz olarak çktk. Hesap için susuz bir

ekilde bekledik ve u anda da çok susamz. Bize az bir su veya Yüce Allah'n

size ihsan ettii nimetlerden verin» diye seslenirler. Krk yl boyunca bu yönde

dua ederler, ama kendilerine cevap verilmez. Sonunda dualarna : « Burada

kalcsnz!» cevab verilince her türlü hayrdan ümitlerini keserler
"4

’ bn Ebî eybe (13/246), Ahmed 20/417 (13190), Dârimî (2/306), Buhârî (4621), Müslir

(2359), Tinnizî (3056), Nesâî, S. el-Kübrâ (1154), bn Mâce (4191) ve bn Hibbân (5792).
s
Tirmizî (2312,

"
hasen ") ve bn Mâce (4190). Elbânî der ki: "Son cümlesi hariç hasen

hadistir." Müdrec hadistir (Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3378; Da îf
Sünen bn Mâce, 917)

i bn Ebî eybe (13/156), bn Mâce (4324) ve Ebû Ya'lâ (4134). Zayf hadistir (Elbânî,

Dal/ Sünen bn Mâce, 943).

4 bn Ebi'd-Dünya (211). Muhakkikleri: "Mu'dal hadistir" demilerdir.
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ibn Sa’d, bn Ebî eybe ve Ahmed, Zühd’de bildirdiine göre Ebû Mûsa el-

E'ari, Basra'da insanlara bir hutbe verdi ve öyle dedi: "Ey insanlar! Alayn!

Alamyorsanz alamaya çaln. Zira Cehennem ahalisi gözyalar bitinceye

kadar alarlar. Sonrasnda da kan alamaya balarlar ki bu kan deryasnda

gemiler bile yol alabilir."’

Ahmed, Zühd’de Abdullah b. Amridan bildirin "Benim bildiklerimi sîzler

de bilseniz az güler çok alardnz. Hereyi hakkyla bilseydiniz sesiniz

kesilinceye kadar banp feryat eder, beliniz knlncaya kadar secdeden

kalkmazdnz."

Ahmed, Zühd’de Ebu’d-Derdâ’dan bildirir: "Benim bildiklerimi sîzler de

bilseniz az güler çok alardnz. Kurtulup kurtulamayacanz bilmeden

alayarak kendinizi darya atardnz."

I/V c) S** #Ü» J>\
D

ça jiiîli yy Jjt j Ij-ip

"Allah seni geri döndürüp, onlardan bir toplulukla

karlatrd zaman, senden savaa çkmak için izin

isterlerse, de ki: «Benimle asla çkamayacaksnz, benim
yanmda hiçbir dümanla savamayacaksnz; çünkü batan,
oturup kalmaya raz oldunuz. Artk geri kalanlarla beraber

OtUnin.»" (Tövbe Sup. 83)

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde:

"Allah seni geri döndürüp, onlardan bir toplulukla karlatrd
zaman ..."

2
âyetini açklarken öyle demitir: "Bize bildirilene göre bunlar

münafklardan on iki kiidir. Münafklar hakknda her ne söylenmise ite

bunlar hakknda denmitir." 3

1 bn Sa'd (4/110), bn Ebî eybe (13/156) ve Ahmed (sh. 199).

1 Tevbe Sur. 83

» bn Ebî Hâtim (6/1856).
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Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti açklarken öyle demitir:

“ayet savaa çkmak istediin zaman bunlar yanna gelip seninle savaa

çkmak için izin isterlerse: "...Benimle asla çkamayacaksnz, benim

yanmda hiçbir dümanla savamayacaksnz; çünkü batan, oturup

kalmaya raz oldunuz. Artk geri kalanlarla beraber oturun
"1

de."

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Artk

geri kalanlarla beraber oturun"2 buyruunu açklarken: “Bunlar savaa

katlmayp geride kalan kiilerdir” demitir. 5

^ (4U d* (J-k ^J tâ\^ (4^ tâ Slj

V- tâ tâtâ 'Jüj

t+tâ jijjj uui ^ ifc |4 d ^

"Onlardan ölen hiçbirine asla namaz Klma ve Kabrinin

banda durma. çünhü onlar Allah' ve Resûlünü inKâr

ettiler ve fasih olarah öldüler. Onlarn mallan ve evlatlan

seni imrendirmesin. Allah, bunlarla ancah, dünyada
Kendilerine azap etmeyi ve canlannn Kâfir olarah çhmasn

istiyor." (Tcvbe Sur. 84, 95)

Buhârî, Müslim, bn Mâce, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, br

Merdûye ve Beyhakî, Delâil'öe bn Ömer’den bildirir: Abdullah b. Ubey b

Selûl öldüü zaman olu Resûlullah'n (aiiaiiahu aleyh veseiiem» yanna geldi ve

babasna kefen olarak ondan gömleini istedi. Allah Resulü de gömleini ona

verdi. Sonra ondan babasnn cenaze namazn kldrmasn isteyince

Resûlullah (saiiaiiahu aietf vekilim) namazn kldrmak üzere kalkt. Ömer b. el-Hattâb

Resûlullah'n (saiiaiiohj aleyhi vestliem) giysisinden tutup: “Yâ Resûlallah! Yüce Allah

münafklarnn namazn klman yasaklamken sen bunun namazn m
klacaksn?” deyince, Allah Resulü (saMahu aleyhi vesdiem): "Yüce Allah bu konuda:

«Onlar için ister balanma dile, ister dileme. Onlar için yetmi kez

' Tevbc Sur. 83
1

Tevbc Sur. 83
3 bn Ebî Hatim (6/1857).
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balanma dilesen de, Allah onlar asla affetmeyecektir...»
1

buyurarak beni

muhayyer brakt. Ben de onlara yetmiten daha fazla balanma dileyeceim"

karln verdi. Ömer: "Ama o bir münafkt” dedi, fakat Resûlullah(saiwbhu aleyhi

«senem) onun namazn kldrd. Yüce Allah: "Onlardan ölen hiçbirine asla

namaz klma ve kabrinin banda durma. Çünkü onlar Allah' ve Resulünü

inkâr ettiler ve fask olarak öldüler
"2

âyetini indirince Allah Resulü

sonrasnda onlarn namazn kldrmaz oldu .
3

Taberânî, Ibn Merdûye ve Beyhakî, Delâil’de bn Abbâs'tan bildirir:

Abdullah b. Abdullah b. Ubey'ye babas: "Evladm! Resûlullah'tan (saiiuiiühu aleyhi

«senam) bir giysi iste ve beni o giysiyle kefenle. Namazm da onun kldrmasn

söyle” dedi. Abdullah da babasnn ölümünden sonra Resûlullah'a (snMiahu aiayhî

«senem) geldi ve: "Yâ Resûlallah! Abdullah’n ne kadar saygn biri olduunu

biliyorsun. Kefen olarak senin giysilerinden birini istiyor. Ayn ekilde

namazn da senin kldrman istedi” dedi. Ömer: "Yâ Resûlallah! Yüce Allah

münafklannn namazn klman yasaklamken sen bunun namazn m
klacaksn?” deyince, Allah Resûlü aleyhi veseiiem): "Nerede yasaklad?" diye

sordu. Ömer: "Onlar için ister balanma dile, ister dileme. Onlar için

yetmi kez balanma dilesen de, Allah onlar asla affetmeyecektir..."4

buyurmad m?” deyince, Allah Resûlü: "Ben de yetmiten fazla balanma

dileyeceim" karln verdi. Yüce Allah: "Onlardan ölen hiçbirine asla

namaz klma ve kabrinin banda durma. Çünkü onlar Allah' ve Resûlünü

inkâr ettiler ve fask olarak öldüler
"5 âyetini indirince Allah Resûlü, Ömer'e

haber gönderip bu âyeti ona bildirdi. Yüce Allah bu konuda yine: "Onlara

balama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah, onlar asla

balamayacaktr. Çünkü Allah, fasklar topluluunu doru yola iletmez
"6

âyetini indirdi .

7

’ Tevbe Sur. 80
1 Tevbe Sur. 84

* Buhar (1269, 4670, 4672, 5796), Müslim (2400, 2774), bn Mâce (1523), bn Ebî Hatim

(6/1857) ve Beyhakî (5/287).

4 Tevbe Sur. 80
s Tevbe Sur. 84
6 Munâfikûn Sur. 6

7 Taberânî (12244) vc Beyhakî (5/288).
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bnu'l-Münzir, Ömer b. el-Hattâb'tan bildirir Abdullah b. Ubey b. Selûl

ölümüne sebep olan hastalna yakaland zaman Resûlullah (saiieiiehu sieYhî vasaiiem)

onu ziyarete gitti. Öldüünde de onun namazn kldrp kabrinin banda

durdu. Vallahi ölümünün üzerinden birkaç gün geçmedi ki: “Onlardan ölen

hiçbirine asla namaz klma ve kabrinin banda durma. Çünkü onlar Allah'

ve Resûlünü inkâr ettiler ve fask olarak öldüler
"1

âyeti nazil oldu.

bn Mâce, Bezzâr, bn Cerir, Ebu'-eyh ve ibn Merdûye, Câbiriden bildirir:

Münafklarn ba Medine'de öldü, ölmeden de cenaze namazn Hz.

Peygamberim mmu* aiayh veniiarn) kldrmasn, aynca Allah Resulünün gömleinin

kendisine kefen yaplmasn vasiyet etti. Ölümünden sonra olu Allah

Resûlü'ne (saiBishu Bievhi vEseitem) geldi ve: “Babam senin gömleinle kefenlenmeyi

ve namazn senin kldrman vasiyet etti” dedi. Resûlullah (uhlahu aleyhi «seiM de

kefen olarak ona gömleini verdi ve namazn kldnp mezannn banda

durdu. Bunun üzerine Yüce Allah: “Onlardan ölen hiçbirine asla namaz

klma ve kabrinin banda durma. Çünkü onlar Allah' ve Resûlünü inkâr

ettiler ve fask olarak öldüler
"2

âyetini indirdi .

3

Ebû Ya'lâ, bn Cerir ve bn Merdûye, Enes'ten bildirin Resûlullah (saiuiahu aieytv

rttdM, Abdullah b. Ubey'yin cenaze namazn kldrmak isteyince Cebrail onun

giysisinden tuttu ve: "Onlardan ölen hiçbirine asla namaz klma ve kabrinin

banda durma. Çünkü onlar Allah' ve Resûlünü inkâr ettiler ve fask olarak

öldüler
"4 dedi .

5

Ebu'-eyh, Katâde'den bildirin Hz. Peygamber (sayinhu ais»h «seM, Abdullah

b. Ubey’n yannda durup onu slam’a davet etti. Ancak Ubey kaba laflar etti

ve Resûlullah'tn (uiieiiahu aleyhi veseiiem) sakalndan tuttu. Bunu gören Ebû Eyyûb:

“Elini Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi «seiiem) sakalndan çek! Vallahi bana izin verse

klcm boynuna dayardm!” dedi. Daha sonra Abdullah b. Ubey hasta olunca

Allah Resûlü'ne isaiiai^u aleyhi vesüiiem) yanna gelmesi için haber gönderdi ve

1 Tevbe Sur. 84
1 Tevbe Sur. 84

3 bn Mâce (1524), bn Kesir, Tefsir
1de (4/134) geçtii üzere Bezzâr ve bn Cerir

(11/611, 612). Münker hadistir (Elbânî, Da'îfSünen bn Mâcc, 336).

4 Tevbe Sur. 84

3 Ebû Ya'lâ (4112) ve bn Cerir (11/612). Ebû Ya'lâ'nn muhakkiki: "snad zayftr"

demitir.
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gelirken kendisi için bir gömlek getirmesini istedi. Ömer: “Vallahi o senin

ziyaretine layk biri deil!" deyince, Allah Resulü:
"
Bilakis gideceim"

buyurdu. Yanna geldiinde: "Yahudilere olan sevgin seni helak etti" buyurdu.

Abdullah: “Beni azarlaman için deil bana balanma dilemen için çardm"
karln verdi. Sonra: “Bana gömleini ver de ölünce kefenim olsun”

deyince, Allah Resulü (saiiaiianu aleyhi vcseiiem) ona gömleini verdi ve bedenine doru

okuyup üfledi. Ölünce de kabrine indi. Daha sonra Yüce Allah bu konuda:

"Onlardan ölen hiçbirine asla namaz klma ve kabrinin banda durma.

Çünkü onlar Allah' ve Resûlünü inkâr ettiler ve fask olarak öldüler
"1

âyetini

indirdi. Allah Resûlü'ne baUUu Bieyti nniiem) ona verdii gömlek hatrlatlnca:

"Gömleimin ona ne faydas olacak ki? Ben onun vesilesiyle Hazrec

oullarndan binden fazla kiinin Müslüman olmasn umuyorum

"

buyurdu.

Bu konuda da Yüce Allah: "Onlarn mallar ve evlatlar seni imrendirmesin.

Allah, bunlarla ancak, dünyada kendilerine azap etmeyi ve canlarnn kâfir

olarak çkmasn istiyor
" 2

âyetini indirdi.

JjJoJl jJjî «^JjitlJ*l

j

yA öt ClJjjî Tip

"Allah'a iman edin ve Resûlû ile birlikte cihat edin" diye bir

sûre indirildiinde, onlardan servet sahibi olanlar, senden

izin istediler ve «Bizi brak da oturup kalanlarla birlikte

olalm» dediler." (Teybe Sur. so)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Eb? Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre bn Abbâs: “j^Lji ViV'* ifadesini: “Servet sahibi zenginler" eklinde

açklamtr.4

’ Tevbe Sur. 84
1 Tevbe Sur. 85
5 Tevbe Sur. 86
4 bn Cerîr (11/616) ve bn Ebî Hâtim (6/1856).
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S^ -â3i>ji ^ ot* j-^j

"Onlar geride kalanlarla birlikte olmaya raz oldular ve

kalpleri mühürlendi. Artk onlar anlamazlar." (Tevbe Sur. 87)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin bildirdiine

göre bn Abbâs: "Onlar geride kalanlarla birlikte olmaya raz oldular ..."

1

buyruunu açklarken: “Geride kalan kadnlarla birlikte olmaya raz oldular"

demitir.

1

bn Merdûye, Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirin Ali b. Ebî Tâlib, Tebûk

savana giden Hz. Peygamber (saHeliahu aleyhi ymrtam) ile Veda tepesine kadar gitti.

Alayarak: “Beni geride kadnlarla birlikte mi brakyorsun?” diyordu.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «sellem) de:
"
Harun'un Musa yanndaki konumu ne ise

Peygamberlik dnda sen de bana ayn konumda olmay istemez misin?"

karln verdi .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "Onlar geride kalanlarla birlikte

olmaya raz oldular..."1 buyruunu açklarken: “Kadnlarn geride kalmas

gibi onlar da savaa çkmayp geride kalmaya raz oldular" demitir.

5

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar geride kalanlarla birlikte

olmaya raz oldular ve kalpleri mühürlendi ..."
6 buyruunu açklarken:

“Kadnlar gibi savaa katlmayp geride kalmaya raz oldular. Bu

davranlarndan dolay da kalpleri mühürlendi” demitir.

\jjls II JJJJ p-JJ oij*}
o*,

f\jrj

0^
"Bedevilerden mazeret Heri sürenler, kendilerine zin

verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resûlüne yalan söyleyenler

1

Tevbe Sur. 87
1 bn Cerîr (T 1/617) ve bn Ebî Hâhr (6/1859).

J Ahrted 3/66 (1463), Buhârî (4416) ve Müslim (2404).

4 Tevbe Sur. 87
5 bn Ebî Hatim (6/1859).
6 Tevbe Sur. 87
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ise oturup kaldlar. Onlardan kafir olanlar can yakc azaba

urayacaktr/' (Tcvkc Sur. 90)

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bedevilerden mazeret ileri

sürenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler../
1 buyruunu açklarken:

“Bedvilerden özür sahibi olanlar bu özürden dolay savaa çkmamak için izin

istemeye geldiler” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bedevilerden mazeret ileri

sürenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler../
2 buyruunu açklarken:

“Bunlar her ite özür beyan edenlerdir” demitir. bn Abbâs bu âyeti de " «Ip-j

û3ji*Âl” lafzyla okurdu. 3

bnu’l-Enbârî, el-Eddâd’da bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti:
"

.ü>3

0* üjj-jjil" lafzyla okur ve: "Allah böylesi yalandan mazeret sürenlere

lanet osun!” derdi.
4

bn Ebî Hâtim, Süddî’den bildirir: Âyeti 0* ûsjJüa .Ip-j” lafzyla
* *

okuyanlar bundan kastn Mukarrin oullan olduunu söylemilerdir. “ »£-3

Ö3jl*lJl”
5
lafzyla okuyanlar ise bununla kastn gerçek özür sahihleri olduunu

söylemilerdir.
6

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basri): "Bedevilerden mazeret

ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler../
7
âyetini okuduktan

sonra: "Geçerli olmayan mazeretler ileri sürmülerdir” demitir.
8

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre ibn shâk:

"Bedevilerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye

geldiler ..."
9 buyruunu açklarken öyle demitir: "Bize zikredilene göre

' Tevbe Sur. 90
1 Tevbe Sur. 90
1 bn Ebî Hâtim (6/1860).

« bnuT-Enbân (sh. 321).

s Tevbe Sur. 90
b bn Ebî Hâtim (6/1860).

7 Tevbe Sur. 90
8 bn Ebî Hâtim (6/1860).

s Tevbe Sur. 90
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bunlar ifâr oullarndan bir topluluktur. çlerinden biri de Hufâf b. imâ b.

Rahada'dr.”

Jîr^ <y ^ çj>-

* /
.a * + • i

"Güçsüzlere, hastalara ve sarfedecek bir eyi
bulunmayanlara, Allah ve Peygamberine bal kaldktan
müddetçe sorumluluk yoktur. yi davrananlara sorumluluk

olmaz. Allah balayandr, merhamet edendir.”

(Tevl»e Sur. 91

)

bn Ebî Hâtim, Dârakutnî, Efrâd ’da ve bn Merdûye, Zeyd b. Sâbit'ten

bildirir: Resûlullah'n (saiiaiihu Beyhi veseiiem) vahiy katipliini yapyordum. Tevbe

Sûresi'ni yazarken savaa çkmamz emredildi. Yazmaya ara verip hazrla

baladm. Resûlullah (saiiaiiahu eleyin meiiem) de bu yönde kendisine inecek âyetleri

bekliyordu. O arada kör bir adam geldi ve: "Yâ Resûlallah! Ben kör biriyim,

durumum ne olacak?” diye sordu. Bunun üzerine: "Güçsüzlere, hastalara ve

sarfedecek bir eyi bulunmayanlara, Allah ve Peygamberine bal
kaldklar müddetçe sorumluluk yoktur. yi davrananlara sorumluluk

olmaz. Allah balayandr, merhamet edendir
"1

âyeti nazil oldu .

2

bn Cerîr, bnu'hMünzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Katâde: "Güçsüzlere, hastalara ve sarfedecek bir eyi bulunmayanlara,

Allah ve Peygamberine bal kaldklar müddetçe sorumluluk yoktur ..."3

âyetini açklarken: "Âiz b. Amr ve onun gibi olan dier kimseler hakknda

nazil oldu” demitir .

4

bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildirir: "Allah seni affetsin! Doru

söyleyenler sana iyice belli olup, yalanclar bilinceye kadar beklemeden

1 Tevbe Sur. 91
1 bn Ebî Hâtim (6/1861).

* Tevbe Sur. 91

* bn Cerîr (11/623) ve Beyhakî (6/1861).
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niçin onlara izin verdin?*' âyetinden, "Güçsüzlere, hastalara ve sarfedecek

bir eyi bulunmayanlara, Allah ve Peygamberine bal kaldktan müddetçe

sorumluluk yoktur, iyi davrananlara sorumluluk olmaz. Allah

balayandr, merhamet edendir"

2

âyetine kadar olan âyetler, münafklar

hakknda nazil oldu.*

Ibn Ebî eybe, Ahmed, Zühd’de, Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de ve

bn Ebî Hâtim, Ebû Sumâme es-5âidî'den bildirin Havariler: “Ey Ruhullah!

Allah'a bal olan kimdir?" diye sorunca, Hz. îsa öyle dedi: “Allah’n hakkn

insanlarn hakk olan eye tercih eden kiidir. ki ile veya biri âhiret biri de

dünyaya yönelik iki durumla kar karya geldii zaman önce âhirete yönelik

ii yapan sonra da dünyayla ilgili olan eye yönelen kiidir."4

Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, Temim ed-Dârî'den bildirir: Resûlullah isaiiaSahu

aiayh »eaifem): "Din ballk ve samimiyettir" buyurdu. Ashab: “Yâ Resûlallah!

Kime?" diye sorduklarnda, Allah Resûlü (saiieiiahu aleyhi »eseBem):
"
Allah'a, Kitabna,

Resulüne, Müslümanlarn liderlerine ve dier Müslümanlara ballk ve

samimiyettir

"

karln verdi.5

bn Adiy, bn Ömer’den bildirir: Hz. Peygamber (sa/iaiiahu aleyhi »eselM: "Din

ballktr! Din ballktr
!"

buyurdu. Ashab: “Yâ Resûlallah! Kime?" diye

sorduklannda, Allah Resûlü (sellailehu aleyhi veselan): ",Allah'a, Kitabna, Resulüne,

Müslümanlarn liderlerine ve dier Müslümanlara ballktr " karln
verdi.

6

Buhârî, Müslim ve Tirmizî, Ceririden bildirir: “Namaz klmak, zekat

vermek ve her müslümana samimi bir ekilde bal olmak üzere Hz.

Peygamber’e (ollaDahu aleyhi «eseiM biat ettim."7

1 Tcvbe Sur. 43
1 Tevbe Sur. 91

5 bn Ebî Hâtim (6/1861).

4 bn Ebî eybe (13/194, 195), Ahmed (sh. 55). Hakîm et-Tirmizî (2/27) ve bn Ebî

Hâtim (6/1861).

5 Müslim (55), Ebû Dâvud (4944) ve Nesâ (4208).

6 bn Adiy (2/818).

7 Buhârî (57, 524, 1401, 2715), Müslim (56) ve Trmzî (1925).
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Ahmed ve Hakîm et-Tirmizî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (nlMMu sierfc «raeMöyle buyurmutur: "Yüce Allah: «Kulumun bana

yapt ibadetler içinde en sevdiim ibadet, bana kar olan samimiyet ve

balldr» buyurur."
1

Ahmed, Zühd*de Vehb b. Münebbih’ten bildirir: Âbidin biri bir adama

öyle dedi: "Köpein sahibine ball gibi Allah’a bal olman tavsiye

ediyorum. Zira sahipleri onu aç braksalar da kovsalar da köpek aynlmaz ve

onlara bal kalr."
2

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Dahhâk: "...yi davrananlara sorumluluk

olmaz. Allah balayandr, merhamet edendir
"

3

buyruunu açklarken

öyle demitir Bunlar samimi bir ekilde Allah’a ve Resulüne bal olduklar

sürece cihad etmeye güçleri yoksa bunda onlar için bir sorumluluk yoktur.

Yüce Allah onlan bu konuda mazur görmü ve savaa çkanlara verdii sevab

onlara da vereceini bildirmitir. Yüce Allah’n: "Müminlerden özür sahibi

olmakszn (cihattan geri kalp) oturanlarla, Allah yolunda mallanyla,

canlaryla cihad edenler eit olamazlar..."'’ buyurduunu iitmez misin?

Burada da Yüce Allah güçsüzleri, hastalan ve savaa çkmak için sarfedecek

bir ey bulamayanlar mazur görmü, savaa çkanlarla ayn sevab

kendilerine vereceini ifade etmitir.

Abdurrezzâk, Musannefte, bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Ebu'-eyh ve

bn Merdûye, Enes’ten bildirir: Resûlullah (saiiahhu aleyhi vese'iem) Tebuk savandan

dönüte Medine srtlama geldii zaman:
"
Medine'den öyle adamlar braktnz

ki katettiinz bütün yolda
,
yaptnz her harcamada ve geçtiiniz her vadide

onlar da size ortak oldu" buyurdu. Ashab: "Yâ Resûlallah! Onlar Medine’de

kalmken nasl bunlarda bizimle ortak oluyorlar?” diye sorduklannda, Allah

Resulü (saHeiiühu aieyi nsetlem): "Çünkü özürleri onlan gende brakt

"

karln verdi .

5

1 Ahmed 36/529 (22191) ve Hakîm et-Tirmizî (2/27). Müsned'in muhakkikleri; "Çok

zayftr" demilerdir.
1 Ahmed (sh. 97).

J Tevbe Sur. 91

4 Nisa Sur. 95
s Abdurrezzâk (9547), bn Ebî eybe (14/546), Ahmed 19/67 (12009) ve Buhârî (2838,

2839).
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Ahmed, Müslim ve bn Merdûye'nin Câbi/den bildirdiine göre Resûlullah

(satiaiiahu Bisyhi vmiiam) öyle buyurmutur: "Medine'de öyle adamlar braktnz ki

atnz her vadinin , aldnz her yolun sevabnda size ortak oldular. Çünkü

özürleri anlan geride brakt."'

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...yi davrananlara

sorumluluk olmaz..."
2 buyruunu açklarken: “yilik edenleri de bu konuda

sorumlu tutmaya bir sebep yoktur. Yüce Allah kusuru olanlara kar

balayc ve merhametlidir” demitir.

cU u Vt S cii iîjit u
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"Binek vermen için sana geldiklerinde, «Size binek

bulamyorum» dediin zaman, sarfedecek bir ey
bulamadktan için üzüntüden gözya dökerek geri

dönenlere de sorumluluk yoktur/' (Tevbc Sur. 92)

bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)'den bildirir: Resûlullah (ssllalBTd aleyhi vesellem)!

"
Medine'de öyle topluluklar braktnz ki yaptnz her harcamann, atnz

her vadinin ve öldürdüünüz her dümann sevabnda size ortak oldular"

buyurdu ve: "Binek vermen için sana geldiklerinde, «Size binek

bulamyorum» dediin zaman, sarfedecek bir ey bulamadklar için

üzüntüden gözya dökerek geri dönenlere de sorumluluk yoktur
"

3

âyetini

okudu/

bn Cerîr ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin Resûlullah (saiialiahu aleyhi veseiM

Müslümanlarn kendisiyle birlikte savaa çkmalarn söyleyince, içlerinde

Abdullah b. Muaffel el-Müzenî'nin de bulunduu ashâbdan bir grup Allah

Resûlü’ne geldiler ve: "Yâ Resûlallah! Savaa çkmak için bize binek ver”

dediler. Allah Resûlü Cssiiaiiatu aleyhi veseiiem): "Vallahi binek olarak size verebilecek bir

ey yok" buyurunca, mal ve binek yokluundan dolay cihada çkamayacaklar

1 Ahmed 227118, 119 (14208) vc Müslim (1911).

1 Tevbe Sur. 91

3 Tevbe Sur. 92
4 bn Eb Hatim (6/1863).
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için hçkra hçkra alayarak geri döndüler. Yüce Allah da onlan mazur

gördüüne dair "Binek vermen için sana geldiklerinde, 'Size binek

bulamyorum' dediin zaman, sarfedecek bir ey bulamadklar için

üzüntüden gözya dökerek geri dönenlere de sorumluluk yoktur"" âyetini

indirdi.
3

bn Sa’d, Yâkub b. Süfyân, Târih’öe, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye,

Abdullah b. Mugaffel'den bildirir: “Yüce Allah’n: "Binek vermen için sana

geldiklerinde, «Size binek bulamyorum» dediin zaman, sarfedecek bir

ey bulamadktan için üzüntüden gözya dökerek geri dönenlere de

sorumluluk yoktur
"3 âyetinde zikrettii kiilerden biri de benim .’’4

bn Cerîr, Muhammed b. Ka'b'dan bildirir: Ashaptan bir grup Resûlullah'a

(saiaiiahu «leyin veallem) gelip savaa katlmak için binek istediler. Allah Resûlü:
"
Binek

olarak size verebilecek bir ey yok" karln verdi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Binek vermen için sana geldiklerinde, «Size binek bulamyorum» dediin

zaman, sarfedecek bir ey bulamadklar için üzüntüden gözya dökerek

geri dönenlere de sorumluluk yoktur"5 âyetini indirdi. Bunlar da Amr b. Avf

oullanndan Sâlim b. Umeyr, Vâkif oullanndan Haram? b. Amr, Mâzin b. en-

Neccâr oullanndan Ebû Leyla künyeli Abdurrahman b. Ka’b, Muallâ

oullanndan Selmân b. Sahr, Hâlise oullanndan Ebû Able künyeli

Abdurrahman b. Zeyd, Selime oullanndan Amr b. aneme ve Müzeyne

kabilesinden Abdullah b. Amr olmak üzere yedi kiiydiler .

6

bn Merdûye, Mucemmi' b. Câriye’den bildirin Savaa çkmak için Allah

Resulü'nden (saiiaiiahu aleyhi veseiier) binek isteyip de ondan: "Binek olarak size

verebilecek bir ey yok
" cevabn alanlar yedi kiidir. Bunlar da Ulbe b. Zeyd el-

Hârisî, Amr b. anm es-Sâidî, Heremî b. Amr el-Vâkifî, bn Leyla el-Müzenî,

Sâlim b. Amr el-Umerî, Seleme b. Sahr ez-Zurakî ve Abdullah b. Amr el-

Müzenî’dir.

’ Tevbe Sur. 92
1 bn Cerîr (11/624).

J Tevbe Sur. 92
* bn Sa'd (2/165), Yâkub b. Süfyân (1/256) ve bn Ebî Hatim (6/1862).

5 Tevbe Sur. 92
6 bn Cerîr (1 1/626, 627).



Âyet: 92 455

Abdulanîb. Saîd, Tefsîr

1

de ve Ebu Nuaym, Hilye’de bildirdiine göre bn

Abbâs: “Binek vermen için sana geldiklerinde, «Size binek bulamyorum»

dediin zaman, sarfedecek bir ey bulamadklar için üzüntüden gözya

dökerek geri dönenlere de sorumluluk yoktur
"1

âyetini açklarken:

“Bunlardan biri de Amr b. Avf oullanndan Sâlim b. Umeyr'dir" demitir.*

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdurrahman b. Amr

es-Sülemî ile Hucr b. Hucr el-Kilâî öyle demilerdir: Yüce Allah'n, haklarnda:

“Binek vermen için sana geldiklerinde, «Size binek bulamyorum» dediin

zaman, sarfedecek bir ey bulamadklar için üzüntüden gözya dökerek

geri dönenlere de sorumluluk yoktur
"3

âyetini indirdii kiilerden biri olan

rbâd b. Sâriye'nin yanna gittik .

4

bn Sa'd, bn Ebîeybe, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Mücâhid: "Binek vermen için sana geldiklerinde, «Size binek bulamyorum»

dediin zaman, sarfedecek bir ey bulamadklar için üzüntüden gözya

dökerek geri dönenlere de sorumluluk yoktur
"5 âyetini açklarken: “Bunlar

Müzeyne kabilesinden olan Mukarrin oullandr ve yedi kiiydiler" demitir.

6

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Kesîr b. Abdillah b. Amr b. Avf el-

Müzenî’den, babasndan, o da dedesinden naklen bildirir. “Vallahi Yüce

Allah'n, haklarnda: "Binek vermen için sana geldiklerinde, «Size binek

bulamyorum» dediin zaman, sarfedecek bir ey bulamadklar için

üzüntüden gözya dökerek geri dönenlere de sorumluluk yoktur
"7

âyetini

indirdii kiilerden biri de bendim ."8

ibn Ishâk, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Yezîd b.

Rûman, Abdullah b. Ebî Bekr, Âsim b. Ömer b. Katâde ve bakalar öyle

demilerdin “Müslümanlardan, âyette alayan kiiler olarak zikredilen Ensâr

ve dier kabilelerden olmak üzere yedi kii binek için Resûlullah'a (sBioiiahu aleyhi

1 Tevbe Sur. 92
J Ebu Nuaym (1/371).

J Tevbe Sur. 92
4 bn Ebî Hâtim (6/1862).

* Tevbe Sur. 92
6 bn Ebî Hâtim (6/1862).

7 Tevbe Sur. 92
8 bn Ebî Hâtim (6/1862, 1863).
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nniiem) geldiler. Bunlar Amr b. Avf oullanndan Salim b. Umeyr, Hârise

oullanndan Ulbe b. Zeyd, Mâzin b. en-Neccâr oullanndan Ebû Leyla

Abdurrahman b. Ka'b, Selime oullanndan Amr b. Humâm b. el-Camûh, Vâkrf

oullanndan Heremî b. Amr, Müzeyne oullanndan Abdullah b. Muaffel ve

Fezâre oullanndan rbâd b. Sâriye'dir. Maddi imkanlan elvermedii için

savaa çkmaya Allah Resûlü'nden binek istemiler, ancak Allah Resulü;

“Binek olarak size verebilecek bir ey yok" karln vermitir .

1

Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Hasan'dan bildirir Ma'kil b. Yesâr, Yüce

Allah'n: "Binek vermen için sana geldiklerinde, «Size binek bulamyormu

dediin zaman, sarfedecek bir ey bulamadklar için üzüntüden gözya
dökerek geri dönenlere de sorumluluk yoktur

”1
âyetinde zikrettii alayan

kiilerden biriydi.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basri) ile Bekr b. Abdillah el-

Müzenî: "Binek vermen için sana geldiklerinde, «Size binek bulamyorum»

dediin zaman, sarfedecek bir ey bulamadklar için üzüntüden gözya
dökerek geri dönenlere de sorumluluk yoktur

*5
âyetini açklarken: “Bu âyet

Hz. Peygamber'e (saiisiiahu aleyhi vesellem) gelip savaa çkmak için binek isteyen

Müzeyne kabilesinden Abdullah b- Muaffel hakknda nazil oldu”

demilerdir.

bn tbî Hatim, bn Lehîa'dan bildirir: Yüce Allah'n: "Binek vermen için

sana geldiklerinde, «Size binek bulamyorum» dediin zaman, sarfedecek

bir ey bulamadklar için üzüntüden gözya dökerek geri dönenlere de

sorumluluk yoktur
"4 âyetinde zikrettii kiilerden biri de Ebû urayh el-Ka'bî

idi .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Enes b. Mâlik: "...Size binek

bulamyorum ...*
6 buyruunu açklarken: “Burada binekten kast su ile

azktr” demitir.

1

’ bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 2/518).

* Tevbe Sur. 92
5 Tevbe Sur. 92
4 Tevbe Sur. 92
5 bn Ebî Hatim (6/1861).
6 Tevbe Sur. 92
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bnu’l-Münzir, Ali b. Salih’ten bildirir: Müzeyne kabilesinden baz yallar

bana öyle anlattlar. "Binek yermen için sana geldiklerinde, «Size binek

bulamyorum» dediin zaman, sarfedecek bir ey bulamadklar için

üzüntüden gözya dökerek geri dönenlere de sorumluluk yoktur"
2

âyetinde zikredildi# gibi Resûlullah'tan (sayiahj aleyhi vesaM binek isteyen kiilere

yetitik. Onlar bize: “Biz Allah Resûlü’nden (tsfiaiMu aleyhi remitan) sadece ayakkab

stemitik” dediler.

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, brahim b. Edhem'den, o da kendisine

aktaran birinden bildirir: "Binek vermen çin sana geldiklerinde, «Size binek

bulamyorum» dediin zaman, sarfedecek bir ey bulamadklar için

üzüntüden gözya dökerek geri dönenlere de sorumluluk yoktur"3

âyetinde zikredilen kiiler, Allah Resûlü’nden binek olarak hayvan deil

sadece ayakkab istemilerdi.
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Haan b. Salih bu âyeti açklarken:

“Bunlar Allah Resûlü’nden (ufaliahu aleyh mailem) giderken giymek için ayakkab

istemilerdi” demitir.
5
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’ bn Ebî Hâtim (6/1863).
1 Tevbe Sur. 92

5 Tevbe Sur. 92
4 bn Ebî Hâtim (6/1863).

* bn Ebî Hâtim (6/1863).
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"Sorumluluk ancak, zengin olduktan hâlde senden izin

isteyenleredir. Bunlar, geride kalanlarla birlikte olmaya raz
oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artk onlar

bilmezler. Savatan döndüünüzde size özür beyan ederler.

Onlara de ki: «Özür beyan etmeyin, size inanmayacaz,
Allah haberlerinizi bize bildirmitir. Allah da. Peygamberi

de ileyeceklerinizi görecektir. Sonunda, görülmeyeni ve

görüneni bilen Allah'a geri çevrileceksiniz. O, ilediklerinizi

size haber verecektir.» Yanlanna döndüünüz zaman,
kendilerini rahat brakmanz için size Allah adyla yemin

edeceklerdir. Artk onlardan yüz çevirin, çünkü onlar pistir.

Kazandklarnn karl olarak, varacaktan yer de

cehennemdir. Kendilerinden raz olasnz diye, size yemin
edeceklerdir. Siz onlardan raz olsanz bile, Allah o fasklar

topluluundan asla raz olmaz," (Tevbe Sur. 93-oe)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Sorumluluk

ancak, zengin olduklar hâlde senden izin isteyenleredir. Bunlar, geride

kalanlarla birlikte olmaya raz oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artk

onlar bilmezler"' âyetini açklarken öyle demitin "Bu âyet ile bundan sonra

gelen: "Savatan döndüünüzde size özür beyan ederler. Onlara de ki:

“özür beyan etmeyin, size inanmayacaz, Allah haberlerinizi bize

bildirmitir. Allah da, Peygamberi de ileyeceklerinizi görecektir. Sonunda,

görülmeyeni ve görüneni bilen Allah'a geri çevrileceksiniz. O, ilediklerinizi

size haber verecektir. Yanlanna döndüünüz zaman, kendilerini rahat

brakmanz için size Allah adyla yemin edeceklerdir. Artk onlardan yüz

çevirin. Çünkü onlar pistir. Kazandklarnn karl olarak, varacaklar yer

de cehennemdir. Kendilerinden raz olasnz diye, size yemin edeceklerdir.

’ Tevbe Sur. 93
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Siz onlardan raz olsanz bile, Allah o fasklar topluluundan asla raz

olmaz '"1
âyetleri münafklar hakknda nazil olmutur.

3

ibn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "...Allah

haberlerinizi bize bildirmitir..." 3 buyruunu açklarken: "Bizimle birlikte

savaa katlmanz halinde bizi yavalatmaktan baka bir ie yaramayacanz

bize bildirildi" demitir. "...Artk onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar

pistir..."
4 buyruunu açklarken de öyle demitir: Hz. Peygamber (saHeilahu aleyhi

yesaJiem) savatan döndüü zaman müminlere: "Onlarla konumayn ve

oturmayn" buyurdu. Bu ekilde Yüce Allah’n da emrettii ekilde onlardan

yüz çevirdiler .

5

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: jJvcJ
"6

ifadesini: "Onlan

rahat brakmanz için” eklinde açklamtr.

Jip û\ jjîî U jibu Vî jJU-tJ sj \'Jk üî 4»!

<b-ij

"Bedevilerin küfür ve nifaklar her yönden daha ileridir.

Allah'n, Peygamberine indirdiinin snrlarn bilmemek,

onlara daha layktr. Allah çok iyi bilendir, hikmet

sahibidir." (Tevk* Sur. 97)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, ibn Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah önce:

"Bedevilerin küfür ve nifaklar her yönden daha ileridir. Allah'n,

Peygamberine indirdiinin snrlarn bilmemek, onlara daha layktr ..."7

buyurmu daha sonra ise: "Bedevilerden, Allah'a ve âhiret gününe inanan,

’ Tevbe Sur. 94-96

J bn Ebî Hâtim (6/1864-1866).

} Tevbe Sur. 94
4 Tevbe Sur. 95
5 bn Ebî Hâtim (6/1865).

* Tevbe Sur. 95
7 Tevbe Sur. 97
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sarfettiini, Allah katnda ibadet ve Peygamberin dualarna nail olmaa
vesile sayanlar da vardr..."

1

buyurarak istisnada bulunmutur.

2

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde:

"...Allah'n, Peygamberine indirdiinin snrlarn bilmemek, onlara daha

layktr..."3 buyruunu açklarken: “Sünnetler konusunda bilgisi en az olanlar

bedevilerdir” demitir.

4

bn Sa'd ve bn Ebî Hâtim, brahim en-Nehaî’den bildirir: Zeyd b. Sûhân

konuup bir eyler anlatrken bedevinin biri: “Vallahi konuman
beeniyorum, ancak elin (savata m yoksa ceza olarak m kesildi) beni

üpheye düürüyor" dedi. Zeyd: “Sol el olduunu görmüyor musun?” diye

sorunca, bedevi: “Vallahi sa eli mi, sol elimi keserler bilmiyorum” karln
verdi. Bunun üzerine Zeyd öyle dedi: “Yüce Allah: "Bedevilerin küfür ve

nifaklar her yönden daha ileridir. Allah'n, Peygamberine indirdiinin

snrlarn bilmemek, onlara daha layktr..."3 buyururken ne kadar doru

söylemi!”6

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "Bedevilerin küfür ve nifaklar

her yönden daha ileridir. Allah'n, Peygamberine indirdiinin snrlann

bilmemek, onlara daha layktr..."7 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Bedevilerin nifaklan, Medine'deki münafklann nifaklarndan daha ileridir.

Âyette bahsedilen ve cahili olduklar snrlar da miras ve cihad alanndaki

hükümlerdir.”

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Kelbî bu âyeti açklarken: “Esed ve atafân

kabileleri hakknda nazil oldu” demitir.

Ebu'-eyh, bn Sîrin'den bildirir: Biriniz: "Bedevilerin küfür ve nifaklar

her yönden daha ileridir. Allah'n, Peygamberine indirdiinin snrlarn

’ Tevbe Sur. 99
1 bn Ebî Hâtim (6/1866).

3 Tevbe Sur. 97

« ibn Ebî Hâtim (6/1866).

s Tevbe Sur. 97
6 bn Sa'd (6/123, 124) ve bn Ebî Hâtim (6/1866).

7 Tevbe Sur. 97
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bilmemek, onlara daha layktr..."’ âyetini okuduu zaman susup kalmasn

ve bedeviler hakkndaki bir dier âyet olan: "Bedevilerden, Allah'a ve âhiret

gününe inanan, sarfettiini, Allah katnda ibadet ve Peygamberin

dualarna nail olmaa vesile sayanlar da vardr..."' âyetini de okusun.

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve Beyhakî'nin uab’da bn Abbâs’tan

bildirdiine göre Hz. Peygamber Miallahu aleyhi veseM: "Çölde oturan kii (Bedevi

)

kah kalpli, av peinde koan kii gafil, yöneticinin kapsna gelen kii de meftun

olur
"
buyurmutur.

3

Ebû Dâvud ve Beyhakî'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiBiiahu aiaytu vessiiam) öyle buyurmutur: “Çölde oturan kii (Bedevi) kat kalpli, av

peinde koan kii gafil, yöneticinin kapsna gelen kii de meftun olur. Kii

yöneticilere yaklat oranda Allah'tan uzaklar
,"A

l
'fy* S# u ö*

^jlp ü)lj

"Bedevilerden, Allah yolunda sarfettîklerini angarya
sayanlar ve sizin banza belalar gelmesini bekleyenler

vardr. Belalar onlara olsun; Allah iitir ve bilir/'

(Tevtc Sur. 98)

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "Bedevilerden, Allah yolunda

sarfettiklerini angarya sayanlar ve sizin banza belalar gelmesini

bekleyenler vardr..."5 âyetini açklarken öyle demitin "Bedevilerden

bazlan Allah yolunda harcadklan eylerin karln beklemez, boa gitti

diye sayarlar. Malnn zekatn da isteyerek deil kerhen verirler.

Müslümanlarn da bana bir musibetin gelmesini bekler dururlar.”

1

Tevbe Su. 97
1 Tevbe Sur. 99

5 Ahmed 5/361 (3362), Ebû Dâvud (2859), Tirmizî (2256, "hasen"), Nesâî (4320) ve

Beyhakî (4320). Sahih hadistir (Elbârtî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2486).

* Ebû Dâvud (2860) ve Beyhakî (9403). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf Sünen Ebî Dâvud,

612).

s Tevbe Sur. 98
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: “Bedevilerden, Allah yolunda

sarfettiklerini angarya sayanlar vardr..."

1

buyruunu açklarken öyle

demitir "Bunlar intaklarn gösteri için yapan baz münafk bedevilerdir. Bu

infaklan da Müslümanlarla birlikte cihada çkp savamamak için bir tazminat,

bir bedel olarak kullanrlar/’
3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "Bedevilerden, Allah yolunda

sarfettiklerini angarya sayanlar vardr..." 3 buyruunu açklarken öyle

demitir: "Allah yolunda harcadklann savaa katlmamann tazminat olarak

görürler ve Muhammed'in (soiiaiiaho aleyhi vusaiBm) savata helak olup gitmesini

beklerler."
4

4)1 ol# J4 U -UOJ ejJlj 4)1 ^Jj ^
i» 3^3 ^ (4J kfi ^ Jj-i.il»

"Bedevilerden, Allah'a ve âhiret gününe inanan,

sarfettiini, Allah katnda ibadet ve Peygamberin dualarna
nail olmaya vesile sayanlar da vardr. Bilin ki, verdikleri

onlar için ibadettir. Allah, onlara rahmet edecektir. Allah

üphesiz balar ve merhamet eder." (TevU Sur. uw)

Süneyd, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh’in

bildirdiine göre Mücâhid: "Bedevilerden, Allah'a ve âhiret gününe

inananlar da vardr ..." 5 âyetini açklarken öyle demitir Bunlar Müzeyne

kabilesinden olan Mukam'n oullandr. Yüce Allah’n, haklannda: "Binek

vermen için sana geldiklerinde, «Size binek bulamyorum» dediin zaman,

sarfedecek bir ey bulamadklar için üzüntüden gözya dökerek geri

dönenlere de sorumluluk yoktur
"6 buyurduu kimseler de bunlardr.'

1 Tevbe Sur. 98
1 bn Ebî Hatim (6/1866).

3 Tevbe Sur. 98
4 bn Ebî Hatim (6/1867).

5 Tevbe Sur. 99
6 Tevbe Sur. 92
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bn Cerîr ile Ebu'-eyh, Abdurahman b. Ma'kil'den bildirir: Mukarrin'in on

oluyduk. 'Bedevilerden, Allah'a ve âhiret gününe inananlar da vardr..."
2

âyeti de bizim hakkmzda nazil oldu. 3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre ibn Abbâs: '...Peygamberin dualarna nail olmaya vesile sayanlar..."4

buyruunu açklarken: "Hz. Peygamberin (saUlahu aleyhi »eSeiM balama
dilemesine vesile saymadr” demitir.5

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde:

'Bedevilerden, Allah'a ve âhiret gününe inanan, sarfettiini, Allah katnda

ibadet ve Peygamberin dualarna nail olmaya vesile sayanlar da vardr ..."
6

âyetini açklarken: "Yüce Allah’n daha önceki âyetlerde zikrettii bedevilerin

dnda tuttuu kesimdir” demitir.7

jLaîS/I} ja

^ itJj Üp li j

^Jl jjJl *3S JU

"Öne geçen ilk Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle tâbi

olanlardan Allah raz olmutur. Onlar da Allah'tan raz
olmulardr. Allah onlara altlarndan rmaklar akan ve

içinde ebedi kalacaklar cennetler hazrlamtr. te bu,

büyük baardr." (TevU Sur. oo)

Ebû Ubeyd, Süneyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Habîb b. e-

ehîd vastasyla Amr b. Âmir'den bildirir: Ömer b. el-Hattâb bu âyeti

lafzna "j” atf harfini koymadan: " ^5*^1 ö- os^1

(=Öne geçen Muhacirler ve güzellikle onlara tâbi olan Ensar...)"

' bn Cerî (11/635, 636) ve bn Ebî Hâtim (6/1867).
1 Tevbe Sur. 99
i bn Cerîr (11/636).

4 Tevbe Sur . 99
* bn Cerîr (11/635) ve bn Ebî Hâtim (6/1867).
& Tevbe Sur. 99

’ bn Ebî Hâtim (6/1867).
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r"

lafzyla okuyunca, Zeyd b. Sabit: "Bu, “^iî 15” eklinde olacak" dedi. Ömer:

"ödül” eklindedir” karln verince de Zeyd: "Müminlerin emiri daha iyi

biliri' dedi. Bunun üzerine Ömer: "Bana Ubey b. Ka’b' çarn" emrini verdi.

Ubey geldiinde ona bunun nasl olmas gerektiini sordu. Ubey: "0^3"

eklinde olacak" karln verince, Ömen “O zaman tamamdr” dedi ve

Ubey'in dedii ekilde okumaya balad .

1

bn Cerîr ve Ebu’-eyh, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirin

Hz.Ömer: "Öne geçen ilk Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle tâbi

olanlardan Allah raz olmutur..."
2
âyetini okuyan bir adamla karlanca

adamn elinden tutup: "Sana bu âyeti bu ekilde kim okuttu?" diye sordu.

Adam: "Ubey b. Ka'b" karln verince, Ömen "Benden aynlma, beraber

yanna gideceiz" dedi. Ubey'in yanna gittiklerinde, Ömen "Bu âyeti bu

adama bu ekilde okutan sen misin?" diye sordu. Ubey: "Evet!” karln
verince, Ömen “Peki, bunu Resûlullah'tan (»yishu aleyhi reselisin) m iittin?" diye

sorunca, Ubey: "Evet!" karln verdi. Bunun üzerine Ömer "Oysa ben,

bizden sonra hiç kimsenin ulaamayaca bir konuma yükseltildiimizi

düünüyordum" dedi. Ubey öyle devam etti: “Bu âyeti tasdik eden dier

âyetler de Cuma Sûresi’nin bandaki "(Allah, o peygamberi) onlardan

henüz kendilerine katlmayan bakalarna da göndermitir...'3 âyeti, Har

Sûresi'ndeki 'Bunlarn arkasndan gelenler öyle derler: Rabbimlz! Bizi ve

bizden önce gelip geçmi imanl kardelerimizi bala ...'4 âyeti ve Enfâl

Sûresi’ndeki 'Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte dhad

edenlere gelince, ite onlar da sîzdendir..."5 âyetidir .

6

Hâkim ve Ebu'-eyh, Ebû Seleme ile Muhamed b. brahim et-Teymî'den

bildirir: Hz.Ömer, "Öne geçen ilk Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle

tâbi olanlardan Allah raz olmutur ...* 7
âyetini okuyan bir adamla

’ Ebû Ubeyd (sh. 173), bn Cerîr (11/641, 642), Tahrîcu'I-Keâfda (2/96) geçtii üzere

bn Merdûye.
1 Tevbe Sr. 100

5 Cuma Sur. 3

4 Har Sur. 10
5 Enfâl Sur. 75
6 bn Cerîr (11/641).

7 Tevbe Sur. 100
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karlanca durdu ve adama: "Bitir!” dedi. Adam da okumasn bitirdi.

Bitirince Ömer ona: "Bu âyeti sana bu ekilde kim okuttu?” diye sorunca,

adam: "Ubey b. Ka'b okuttu” karln verdi. Ömer: "Yanna gidelim”

deyince de beraber Ubey'yin yanna gittiler. Vardklarnda Ömer, Ubey'ye:

"Ey Ebu’l-Munzir! Bu adamn dediine göre bu âyeti adama sen

okutmusun” dedi. Ubey: "Doru söylemi! Ben de bu âyeti Resûlullah'tan

(ssiiBiahu aMi veseM böyle iittim” karln verdi. Ömer: "Bunu bizzat

Resûlullah'tan (ibIIbIIbHj eierh vesailem) sen iittin mi?” diye sorunca, Ubey: "Evet!”

karln verdi. Ömer ayn soruyu üç defa sordu. Üçüncü defa sorduunda

ise Ubey öfkeli bir ekilde: "Evet, iittim! Vallahi bu âyeti Yüce Allah Cebrail'e,

Cebrail de Muhammed'in (saiiafiahu aleyhi veseiiem) kalbine indirdi. ndirirken de ne

Hattâb'a (babana) ne de oluna (sana) dant!” dedi. Ömer de Ubey’yin

yanndan çkarken ellerini kaldrm: "Allahu Ekber! Allahu Ekber!” diyordu .

1

bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve Ebû Nuaym, el-Ma'rife’de

bildirdiine göre Ebû Mûsa'ya: "öne geçenler ..."
2

ifadesinin anlam

sorulunca: "Bunlar her iki kbleye de namaz klanlardr” demitir.

3

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve Ebû Nuaym, el-

Ma'rife’de bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb: "Öne geçenler..."4 ifadesini

açklarken: "Bunlar her iki kbleye de namaz klan Bedir ahalisidir” demitir.

5

bnu'l-Münzir ve Ebû Nuaym’n bildirdiine göre Hasan(- Basrî) ile

Muhammed b. îrîn: "öne geçenler..."
6
ifadesini açklarken: "Bunlar her iki

kbleye de namaz klanlardr” demilerdir.

7

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "öne geçen ilk

Muhacirler ..."
6 buyruunu açklarken: "Bunlar Ebû Bekr, Ömer, Ali, Selmân

ve Ammâr b. Yâsir’dir” demitir.

1 Hâkim (3/305).
1 Tevbe Sur. 100
J bn Cerîr (11/639), bn Ebî Hatim (6/1868) ve Ebû Nuaym 1/34 (8).

4 Tevbe Sur. 100
5 bn Ebî Hatim (6/1868) ve Ebû Nuaym 1/33 (3).

6 Tevbe Sur. 100
7 Ebû Nuaym 1/34 (7).

8 Tevbe Sur. 100



466 .-3 Tevbe (Berâe) Sûresi t

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve

Ebû Nuaym, el-Ma'rife'de bildirdiine göre â’bî: öne geçenler..."
1

ifadesini

açklarken öyle demitir: “Bunlar Rdvan biatnda hazr bulunan

Müslümanlardtr. Rdvan biatnda Resûlullah'a(uUb^aieYiiffiaiierTi)ilk biat eden kii

de Sinân b. Vehb el-Esedî’dir."
1

bn Ebî eybe, Ahmed ve Nesâî, Muâviye b. Ebî Süfyân'dan bildirir:

Resûlullah’n (raytshu aleyhi yneSem): "Ensar' seveni Allah da sever. Ensar'a öfke

duyana Allah da öfke duyar" buyurduunu iittim .

5

Ahmed, Buhârî ve Müslim'in Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah MMu
aleyhi yesdiem):

"
Ensar' sevmek imann gösterge!erindendir. Ensar'a öfke duymak ise

nifakn göstergelerindendir" buyurmutur.

4

Ahmed’in Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah muu» aleyhi mdM öyle

buyurmutur:
"
Allahm ! Ensar', Ensar'tn çocuklarn, hanmlarn ve çoluk

çocuklarn bala! Ensar'dan olanlar benim srdam ve koruyucumdurlar.

ayet tüm insanlar bir yolu, Ensar da baka bir yolu tutsa ben de Ensar'tn

tuttuu yolu tutardm. Hicret olmasayd Ensar'n birferdi olurdum."5

bn Ebî eybe ve Ahmed'in Hâris b. Ziyâd’dan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi YBseilem): "Ensar’ seven kiiyi huzura çknca Allah da sever. Ensar'a

öfke duyan kiiye de. huzura çktnda Allah öfke duyar

"

buyurmutur.

6

bn Ebî eybe’nin Kays b. Sa'd b. Ubâde’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (leHsiishu aleyhi vaseiier): "Allahm! Ensar'a, Ensar'n çocuklarna ve

çocuklarnn çocuklarna hayrlar ihsan et" diye dua etmitir.

7

’ Tevbe Sur. 100
1 bn Ebî eybe (12/204, 14/76, 80), bn Ebî Hâtim (6/1868) ve Ebû Nuaym, el-Ma'rife

1/33,34(5,6).
} bn Ebî eybe (12/158), Ahmed 28/84, 85 (12316, 12369, 13607) ve Nesâî, S- el-Kübrâ

(8332). Müsned'in muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
4 Ahmed 19/325, 326, 21/220 (12316, 12369, 13607), Buhârî (17, 3784) ve Müslim (74).

s Ahmed 20/48, 49 (12594). Muhakkikleri: "snad sahihtir" demilerdir.
5 bn Ebî eybe (12/158) ve Ahmed 29/457 (17937). Müsned'in muhakkikleri: "Salam

hadistir. Bunun da isnad hasene yakndr" demilerdir.
7 bn Ebî eybe (12/156).
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bn Ebî eybe, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirir: Resûlullah (saflaJlatu aleyhi veseiiem):

"nsanlar bir vadi veya bir yolu tutsa, siz de baka bir vadi ile yolu tutsanz bert

sizin tuttuunuz vadi ile yolu tutardm. Sizler iç giysi gibisiniz, dierleri ise

d giysi. Hicret olmasayd Ensardan biri olurdum" buyurdu. Sonra

pazulannn beyazln görebileceim kadar kollarn kaldrd ve: "Allahm!

Ensar', Ensar'n çocuklarm, çocuklarnn da çocuklarn bala" diye dua

etti .

1

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce’nin Berâ b.

Âzib’den bildirdiine göre Resûlullâh (ssileiiahu aleyhi vssaiiam) öyle buyurmutur:
"
Ensar' ancak mümin olanlar sever ve ancak münafklar onlara öfke duyar.

Onlar seveni Allah sever, onlara öfke duyana da Allah öfke duyar."
1

bn Ebî eybe ve TirmizîYin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre

Resûlullah (uiMU deyhi mailsin): "Kendilerine sndm kimseler Ehli beyt'imdir.

Srdalarm ise Ensar'dtr. Onun için bunlarn kabahat ileyenleri ho görün,

iyilerinin de iyiliklerini kabul edin" buyurmutur.
3

bn Ebî eybe'nin Sa'd b. Ubâde’den bildirdiine göre Resûlullah (sdiaiiahu deyhi

vesellem): "Ensar denen, u kesim insanlarn snanma vesilesidir. Onlar sevmek

iman, onlara öfke duymak ise nifaktr' buyurmutur .

4

bn Ebî eybe, Enes'ten bildirir: Resûlullah’n (adUMa aleyhi ««Hem):
"Allahm

!

Ensar', Ensar'n çocuklarm, çocuklarnn çocuklarn, Ensar'n kadnlarn,

çocuklarnn kadnlarn ve çocuklarnn çocuklarnn kadnlarm bala!"

buyurduunu iittim .

5

1 bn Ebî eybe (12/156, 157) ve Ahmed 18/180, 253-255 (11636, 11730).
1 bn Ebî eybe (12/157), Buhârî (3783), Müslim (75), Tirmizî (3900), Nesâî, S.el-Kübrâ

(8334) ve bn Mâce (163).

3 bn Ebî eybe (12/158, 159) ve Tirmizî (3904, "hasen"). Elbânî der ki: "Ehli beytin

zikredilmesiyle münker hadistir." (Da'îfSünen et-Tirmizi, 820).

4 bn Ebî eybe (12/159) ve Ahmed 37/128, 39/265 (22462, 23847).

5bn Ebî eybe (12/160).



468 l Tevbe (Berâe) Sûresi Kr

bn Ebî eybe, Tirmizî ve Nesâî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre

Resûlullah (niMahu Bsyh- YEseJitm): "Allah'a ve âhiret gününe inanan biri Ensar'a öfke

duymaz" buyurmutur.

1

bn Ebî eybe, Muâz b. Rifâa b. Râfi’den, o da babasndan naklen

bildirdiine göre Resûlullah (uliailahu aleyhi ««fan):
"Allahm ! Ensar', Ensâr'n

çocuklarn, çocuklarnn çocuklarn, azatllarn ve komularn bala

"

buyurmutur.

2

bn Ebî eybe ve Müslim’in Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirdiine göre

Resûlullah (seiiaiiahu alayh vesEEm): "Allah'a ve âhiret gününe inanan biri Ensar'a öfke

duymaz" buyurmutur.

3

Taberânî, Sâib b. Yezîd’den bildirir: Resûlullah (sbMMw aleyhi mailem) Huneyn'den

elde edilen ganimeti Kurey ve Mekke ahalisinin dier kesimlerine datnca
Ensar buna kzd. Bunun üzerine Resûlullah (saliaiiahu slayt» ««ilam) yanlarna geldi ve

öyle buyurdu: "Ey Ensar! Kalplerini slam'a sndrmak için ganimet

datmnda bakalarn size tercih etmem konusunda söyledikleriniz bana

ulat. Ancak ganimeti kendilerini verdiim kiiler belki de bir daha burada

olmayacaklar ve bu vesileyle slam onlarn kalplerine dümü oldu. Ey Ensar!

Yüce Allah size iman bahetmedi mi? Sizi cömertlikle vasflandrmad m?
Allah'n yardmclar ve Resûlullah'

m

[saMahu elerin «Kilem) yardmclar gibi en

güzel isimlerle anmad m? ayet hicret olmasayd ben de Ensar'dar biri

olurdum. ayet insanlar bir vadiye, siz de bir vadiye girseniz, ben sizin

girdiiniz vadiye girerdim. nsanlar ganimetlerle, koyunlarla, mal ve develerle

giderken siz Allah'n Resulüyle gitmeye raz deil misiniz?" Ensar bunu

duyunca: "Razyz” dediler. Ancak Allah Resulü {saiiaHaiu «layt w»jeHem): "Söylediim

eylere cevap verin!" buyurunca, Ensar öyle dedi: "Yâ Resûlallah! Sen bizi bir

karanlkta buldun ve Yüce Allah senin vastanla bizleri aydnlklara çkard. Bizi

sapm bir ekilde buldun da Yüce Allah senin vastanla bizi hidayete erdirdi.

Bizler Rab olarak Allah'a, din olarak slam’a ve peygamber olarak

Muhammed'e (ullellhu aleyhi «Kilem) razyz!” Resûlullah (sBleilahu aleyhi veseliem): "Vallahi

bana bundan baka bir cevap verseydiniz yine «doru söylediniz» derdim.

1

îbn Ebî eybe (12/163), Tirmizî (3906, "kasen") ve Nesâî, S. el-KübrS (8333). Sahih

hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 3066).
1 bn Ebî eybe (12/165) ve bn Hibbân (7283).

} bn Ebî eybe (12/163, 164) ve Müslim (76).
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ayet: «Kovulmu bir ekilde geldiinde seni himaye ettik. Yalanlanm bir

ekilde geldiinde biz sana inandk. Zayfbraklm bir ekilde bize geldiinde

biz sana yardm ettik ve insanlarn kabul etmediini biz senden kabul ettik»

deseydiniz yine «Doru söylediniz» derdim" buyurunca, Ensar: "Aksine bize

de bakalarna da cömertçe davran Allah ve Resûlüdür" dedi.’

bn Ebî Hatim, Abdurrahman b. Ebî Leyla’dan bildirir: nsanlar ilk

Muhacirler, onlara güzellikle tâbi olanlar ve onlardan sonra gelenler olmak

üzere üç konumdayd. Yüce Allah: "Bunlarn arkasndan gelenler öyle

derler: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmi imanl kardelerimizi

bala ..."
2
buyurur. En güzeli de bunlardan biri olmaktr .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Adamn biri bn Abbâs'a geldi ve

sahabelerden birini zikretti. Ancak zikrederken saygda kusur edince bn
Abbâs: "öne geçen ilk Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle tâbi

olanlardan Allah raz olmutur ..."4 âyetini okudu ve: "Sen güzellikle onlara

tâbi olanlardan biri deilsin" dedi .
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Onlara güzellikle tâbi

olanlar..."
6 buyruunu açklarken: "Bunlar tâbiîndir" demitir.

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Onlara güzellikle tâbi

olanlar..."
0 buyruunu açklarken: “Kyamete dek Müslüman olanlardr"

demitir .

9

Ebu'-eyh, sma’dan bildirir: Süfyân’a tâbiîn’i sorduumda: "Bunlar

asahaba yetien ancak Hz. Peygambere (saiiai.ahu alayt» reselBm) yetiemeyen

kimselerdir" dedi. Ona âyette zikredilen, onlara tâbi olanlardan kastn kim

olduunu sorduumda: "Onlardan sonra gelenlerdir" dedi. “Kyamete dek

gelecek olanlar m?" diye sorduumda: "Umanm öyledir" dedi.

’ Taberânî (6665), Buhâri (4330, 4331-1334) ve Müslim (1059, 1061).

1 Har Sur. 10

3 bn Ebî Hatim (6/1868).

9 Tevbe Sur. 100
5 bn Ebî Hatim (6/1868).
6 Tevbe Sur. 100

7 bn Ebî Hatim (6/1869).
8
Tevbe Sur. 100

9 bn Ebî Hatim (6/1869).
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Ebu'-eyh ve bn Asâkir, Ebû Sahr Humeyd b. Ziyâd'dan bildirir:

Muhammed b. Ka'b el-Kurazî’ye fitnelerden dolay: "Bana Resûlullah'n (saiiaiiuhu

aleyhi »Eseiiem) ashabnn durumunu anlat" dedim. Muhammed: "Yüce Allah,

Resûlullah'n (»iaiiahu aleyhi veseiiem) tüm ashabn balam, kitabnda iyisi ve

kötüsüyle onlara Cenneti vacip klmtr" karln verdi. Ona: "Yüce Allah

kitabnn neresinde onlan Cennetlik klmtr?" diye sorduumda da öyle

dedi: "öne geçen ilk Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle tâbi

olanlardan Allah raz olmutur..."
1

âyetini okumadn m? Burada Yüce Allah

Hz. Peygamber'in (saiiaiiehu aleyhi veseM tüm ashabna hem rzasn, hem de

Cennetini vacip klmtr. Kendilerine komad art da onlara tâbi olanlara

komutur.” Ona: "Onlara tâbi olanlara nasl bir art komutur?" diye

sorduumda: "Onlara güzellikle tâbi olma artn komutur. Bu artla Yüce

Allah, onlara iyi amellerinde tâbi olmalarn bundan baka amellerde ise

onlara tâbi olmamalann söylemitir" karln verdi. Vallahi sanki bu âyeti

daha önce hiç okumam gibiydim. Muhammed b. Ka'b da âyeti bu ekilde

bana anlatana kadar açklamasn bilmiyordum .

3

bn Merdûye, Evzaî’den bildirir: Yahya b. Ebî Kesîr, Kâsm, Mekhûl, Abde

b. Ebî Lübâbe ve Hassân b. Atiyye'nin bana bildirdiine göre Hz.

Peygamber'in (seiiallahu aleyhi vesellem) ashabndan bazlar öyle demilerdir: "öne

geçen ilk Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle tâbi olanlardan Allah raz

olmutur. Onlar da Allah'tan raz olmulardr..."3 âyeti nazil olduu zaman,

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «eseiiem): "Bu, ümmetimin hepsi için geçerlidir. Rzadan

sonra da artk öjke olmaz" buyurdu.

JÜIJI> Jiî otj cM

"Çevrenizdeki bedevilerden birtakm münafklar vardr.

Medine halkndan da münafklkta direnenler var ki sen

onlan bilmezsin. Biz onlan biliriz. Onlara iki defa azap

’ Tevbe Sur. 100
3 bn Asâkir (55/147).

3 Tevbe Sur. 100
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edeceiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir/'

(Tevke Sur. 101

)

Ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, M.el-Evsat'ta, Ebu'-eyh ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Çevrenizdeki bedevilerden

birtakm münafklar vardr. Medine halkndan da münafklkta direnenler

var ki sen onlar bilmezsin...'

1

âyetini açklarken öyle demitir Resûlullah

[sallalihu aleyhi vesellem) bir Cuma günü hutbe için kalkt: "Ey filan! Çk! Sen bir

münafksn! Filan kii sen de çk! Sen de münafksn
!"

buyurarak hepsini

isimleriyle sayd ve onlar ifa ederek darya çkartt. Ömer bir ii olduu için

o Cuma namazna yetiememiti. Ancak onlarla Mescid'den çkarlarken

karlat. Cuma namazna gelemedii için utandndan çkan cemaatin

kendisini görmemesi için sakland. Zira cemaatin namaz bitirdiklerini

zannetmiti. Çkan münafklar da Ömer'i görünce saklandlar. Zira onun da bu

durumdan haberdar olduunu düündüler. Ömer Mescid'e girince cemaatin

henüz dalmadn gördü. Adamn biri de ona: "Müjde ey Ömer! Yüce Allah

bugün münafklan rezil etti! Bu gün ilk azap günüydü. kinci azap ise

kabirdeki azap olacaktr" dedi/

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre ikrime: “Çevrenizdeki bedevilerden

birtakm münafklar vardr../3 buyruunu açklarken: "Bunlar Cüheyne,

Müzeyne, Eca', Elem ve ifar kabilerindendir" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Medine halkndan da

münafklkta direnenler var ki sen onlar bilmezsin../4 buyruunu

açklarken: "Bunlar nifakta srar etmiler, dierleri gibi tövbe etmemilerdir"

demitir.

5

jbnu'l-Münzir'n bildirdiine göre bn Cüreyc: "...Medine halkndan da

münafklkta direnenler var ki sen onlar bilmezsin../
0 buyruunu

1 Tevbe Sur. 101

* bn Cerîr (11/644), Ibn Ebî Hâtim (6/1870), Taberânî (792) ve Tahrîcu 'l-Keâfûa

(2/97) geçtii üzere bn Merdûye. Hey semî, Mecmau'z-Zevaid'de (7/34) der ki: "snadnda

zayii biri olan Hüseyn b, Amr b. Muhammed el-Ankezî vardr.
M

3 Tevbe Sur. 101

4 Tevbe Sur. 101

* bn Ebî Hatim (6/1869).
6 Tevbe Sur. 101
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açklarken: "Bunlar Münafk olarak ölen Abdullah b. Ubey, Ebû Âmir er-Râhib

ve Cedd b. Kays'tr” demitir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: ,>o”' ifadesini: “Biz

onlan biliyor ve tanyoruz" eklinde açklamtr.

Abdurrezzâk, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine

göre Katâde: "...Sen onlar bilmezsin. Biz onlar biliriz ..."
1 buyruunu

açklarken öyle demitin Baz insanlara ne oluyor da ileri olmayan eylere

kalkp: "Filan kii Cennetlik, filan kii Cehennemlik” diyebiliyorlar. Oysa

bunlardan birine kendisinin ne olacan sorsan: "Bilmiyorum” der. Fakat kii

kendisini herkesten fazla tanr ve bilir. Oysa bu ekilde yapmakla

peygamberlerin bile yapmad eye kalktn. Zira Hz. Nuh: "Onlarn

yaptklar hakknda bir bilgim yoktur
"3 demitir Hz. uayb da: "...Ben sizin

banzda bir bekçi deilim"4 demitir. Yüce Allah da Muhammed'e (ssiiaiMu aleyhi

vgsBiinm):"...Sen onlar bilmezsin. Bizonlar biliriz..."
5 buyurmutur .

6

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Onlara iki defa azap edeceiz ..."

7

buyruunu açklarken:

"Biri açlk biri de öldürülme olmak üzere iki azapla azaplandracaz”

demitir.®

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Ebû Mâlik:

"...Onlara iki defa azap edeceiz..."9 buyruunu açklarken: "Biri açlk biri

de kabir azabdr” demitir.

10

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: "...Onlara iki

defa azap edeceiz ..."
1 buyruunu açklarken: "ki defa açlkla

cezalandrdlar” demitir.

2

1 Tevbe Sur. 101
1 Tevbe Sur. 101

J uarâ Sur. 112
4 Hûd Sur. 86
5 Tevbe Sur. 101
6 Abdurrezzâk (1/285) ve bn Ebî Hâtim (6/1870).

7 Tevbe Sur. 101

* bn Ebî Hâtûn (6/1870).

9 Tevbe Sur. 101
,0 bn Ebî Hâtûn (6/1871).
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ibn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî, Azâbu'l-Kabr’de bildirdiine göre

Katâde: "...Onlara iki defa azap edeceiz... buyruunu açklarken; “Biri

kabir azab dieri, ise Cehennem ateindeki azaptr" demitir .

4

bn Ebî Hâtim ile Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Rabî; "...Onlara iki defa

azap edeceiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir"5 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Dünyada iken musibetlere, kabirde de azaba

maruz kaldktan sonra asl büyük azap olan Cehennem ateini

tadacaklardr.''6

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Onlara iki defa azap

edeceiz..."7 buyruunu açklarken öyle demitin Bu iki azaptan biri

dünyada iken çocuklar ve mallardan yana olan azaptr. Yüce Allah: "Onlarn

mallar ve çocuklar seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla, ancak

dünya hayatnda onlarn azaplarn çoaltmay ve onlarn kâfir olarak

canlarnn çkmasn istiyor"
8
buyurur. Yüce Allah dünyada iken musibetlere

maruz brakarak azaplandnr. Dünyadaki musibetler ise müminler için sevap

kazanmaya vesiledir. Bir dier azap ise Cehennem ateiyle olan azaptr ki

Yüce Allah bunu: "...Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir"9 eklinde ifade

eder.

Ebu'-eyh, Dahhâk'tan bildirir: Bana ulaana göre bazlar: "...Onlara iki

defa azap edeceiz..."
10 buyruunu açklarken ilk azabn dünyada iken

öldürülme olduunu dier azabn ise berzahta olacan söylemilerdir.

Berzah da ölümden sonra tekrar dirilinceye kadar kalnan yerdir. Berzah

sonrasnda da asl büyük azap olan Cehennem azabna maruz kalacaklardr.

’ Tevbe Sur. 101
1 bn Ebî Hâtim (6/1871).

1 Tevbe Sur. 101

4 bn Ebî Hâtim (6/1870) ve Beyhakî (63).

9 Tevbe Sur. 101
6 bn Ebî Hâtim (6/1871).

7 Tevbe Sur. 101

8 Tevbe Sur. 55
9 Tevbe Sur. 101

’° Tevbe Sur. 101
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Yüce Allah bunu: "...Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir
"1

eklinde ifade

etmitir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "...Onlara iki defa azap

edeceiz..."
2 buyruunu açklarken öyle demitin "Hz. Peygamber Maiiahu

aleyhi «sellen) Cuma günleri hutbede sözleriyle münafklara azap çektirirdi. Bir

dier azap da kabir azab olacaktr."

bn Merdûye, Ebû Mes’ûd el-Ensârî’den bildirir: Resul ul la h (ayia*™ aleyhi «seiiem)

bizlere öyle bir hutbe verdi ki daha öncesinde öylesi bir hutbeyi kendisinden

duymu deildim. Bu hutbesinde; "Ey insanlar ! çinizde münafklar var!

Onun için kimin adn verirsem ayaa kalksn! Ey filan! Kalk!" buyurdu ve bu

ekilde otuz alt kiiyi kaldrd. Sonra:
"
çinizden yine öyle olanlar vardr!

Böyle olanlar vardr! öyle olanlar vardr! Onun için Yüce Allah'tan afiyeti

dileyin" diye devam etti. Daha sonra Ömer aralarnda kardelik bulunan

bunlardan bir adamla karlanca ona: “Neyin var?" diye sordu. Adam:

"Resûlullah (»iiiahu aleyhi vesEiem) bizlere bir hutbe verdi ve hutbesinde öyle öyle

dedi” karln verince, Ömer. “O zaman bu andan itibaren Allah seni

benden uzak tutsun” dedi .

3

• * r

ol m ki \j uju» Su* i

i

öjf£\j

^\ji\ Ija st- * jU^-j jy* h öj

"Dier bir ksm ise günahlarn itiraf ettiler. Bunlar salih

amelle kötü ameli birbirine kartrmlardr. Umulur ki

Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok balayandr,
çok merhamet edendir. Onlarn mallarndan, onlar

kendisiyle arndracan ve temizleyecein bir sadaka al ve

onlara dua et Çünkü senin duan onlar için sükûnettir.

Allah, hakkyla iitendir, hakkyla bilendir.”

(Tevke Sur. 102, 103)

’ Tövbe Sur. 101

1 Tevbe Sur. 101

3 Ahmed 37/36 (22348). Muhakkikleri: "snad zayf, metni münkerdir" demilerdir.
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Ibn Cerîr, Ibnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî, DelâiVöe

bildirdiine göre bn Abbâs: "Dier bir ksm ise günahlarn itiraf ettiler.

Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine kartrmlardr..."
1

âyetini

açklarken öyle demitin Bunlar Tebûk savana Resûlullah (sattaiBu aierh veaellem) ile

birlikte katlmayp geride kalanlard ve on kiiydiler. Resûlullah'n mu*] aleyhi

mailem) dönü zaman geldiinde bu on kiiden yedisi kendilerini Mescidin

sütunlanna baladlar. Hz. Peygamberin (sshlhhu aleyhi mailemi dönüte Mescid’den

evine girerken geçtii yerde bulunduklan için onlar görünce: "Kendilerini

balayan bu adamlar da kim?" diye sordu. Ashab: "Yâ Resûlallah! Bunlar Ebû

Lubâbe ile arkadalan. Seninle birlikte savaa katlmayp geride kaldklar için

kendilerini bu ekilde baladlar ve Peygamber kendilerini mazur görüp

çözene kadar kimseye çözdürmemeye dair yemin ettiler" dediler. Allah

Resulü de: "Allah adna yemin ediyorum ki bizzat Yüce Allah cmlan mazur

görüp çözdürmedikçe ben de onlar çözmeyeceim ! Zira benden yüz çevirdiler

ve dier Müslümanlarla birlikte savaa katlmadlar" buyurdu. Resûlullah'n

(saiiaiiahu aleyhi meltem) bu sözünü onlar da iitince: "Bizzat Yüce Allah bizi

çözdürmedikçe biz de kendimizi asla çözmeyeceiz!" dediler.

Daha sonra Yüce Allah: "Dier bir ksm ise günahlarn itiraf ettiler.

Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine kartrmlardr. Umulur ki Allah

tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok balayandr, çok merhamet

edendir
"2

âyetini indirdi. Yüce Allah'n da "Asâ (umulur ki)'' demesi o ii

yapaca anlamna gelir. Bu âyet nazil olunca Resûlullah (sailaiiahu aleyhi veseiM onlar

mazur gördü ve binlerini gönderip onlar çözdürdü. Çözüldükten sonra

mallann getirip: “Yâ Resûlallah! Bunlar bizim mallanmz! Bizin admza

bunlar sadaka olarak dat ve bize balanma dile" dediler. Ancak Allah

Resulü: "Bana, sizin mallarnz alma emri verilmedi" karln verdi. Ancak

Yüce Allah: "Onlarn mallarndan, onlar kendisiyle arndracan ve

temizleyecein bir sadaka al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için

sükûnettir..."3 âyetini indirdi. Hz. Peygamberin (ssiiaiUu aleyhi meltem) onlara duas

onlar için balanma dilemesidir. Bu âyet de nazil olunca Hz. Peygamber

(saiiatiahu aleyhi vmiMonlann mallarn ald ve onlar için balanma diledi.

’ Tevbe Sur. 102

’ Tevbe Sur. 102

* Tevbe Sur. 103
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Savaa katlmayan on kiiden üçü de kendilerini dierleri gibi sütunlara

balamamlard. Bunlar da bir süre, azaba m maruz kalacaklar yoksa

tövbeleri kabul görüp balanacaklarm bilemeden öylece kaldlar. Sonunda

Yüce Allah bu konuda: "Andolsun ki Allah, müslümanlardan bir gurubun

kalpleri erilmeye yüz tuttuktan sonra. Peygamberi ve güçlük zamannda

ona uyan Muhacirlerle Ensar' affetti. Sonra da onlarn tövbelerini kabul

etti. Çünkü O, onlara kar çok efkatli, pek merhametlidir. Bütün

geniliine ramen yer onlara dar gelerek nefisleri kendilerini sktrp,
Allahtan baka snacak kimse olmadn anlayan, savatan geri kalm
üç kiinin tövbesini de kabul etti. Allah, tövbe ettikleri için onlarn

tövbesini kabul etmitir. Çünkü O tövbeleri kabul eden, merhametli

olandr"1

âyetlerini indirdi ve hallerini düzeltip dosdoru olduktan sonra

onlarn da tövbelerini kabul edeceini bildirdi .

2

Ebu'-eyh, Dahhâk’tan bu yorumun aynsn zikreder.

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, Delâil’de

bildirdiine göre Mücâhid: "Dier bir ksm ise günahlarn itiraf ettiler ..."
3

buyruunu açklarken öyle demitir: “Burada kast Ebû Lubâbe’dir. Zira

Kurayza kabilesi kuatma altnda iken Resûlullah'n (uiiaiiato aleyhi mellem) hükmüne

raz olup teslim olmalar halinde öldürüleceklerini boazna iaret ederek

onlara haber vermiti.”4

Beyhakî, Saîd b. el-Müseyyeb’den bildirir: Kurayzallar Ebû Lubâbe’nin

müttefikleriydi. Kuatma altnda olduklan zaman Resûlullah aleyhi reseiim),

hükmüne raz olarak teslim olmalann istemiti. Onlar da Ebû Lubâbe'ye

bakarak: “Ey Ebû Lubâbe! Bu çany kabul edip teslim olalm m?” diye

sorduklarnda Ebû Lubâbe eliyle boazna iaret ederek teslim olmalan

halinde kesileceklerini haber verdi. Ancak Ebû Lubâbe’nin bu hareketi

Resûlullah’a (ssiBiBhu aityhi vesdiem) haber verildi. Allah Resûlü («iaiiahu aieyh reselimi) de ona:

"Yüce Allah'n elinle boazna iaret ederek onlara bildirdiin eyden gafil

olacam m sandn
?"

buyurdu. Ebû Lubâbe bir süre Resûlullah (saiialishu aleyhi

1 Tevbe Sur. 117, 118
1 bn Cerir (11/651, 652, 659, 662, 663, 667, 669), bn Ebî Hafim (6/1872, 1874, 1875,

1876, 1878), Tahrîcu'I-Keâfda (2/98) geçtii üzere bn Merdûye vc Beyhakî (5/271).

3 Tevbe Sur. 102
4 bn Ebî Hatim (6/1873) ve Beyhakî (5/271).
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«sillem) kendisine kzm bir ekilde kald. Daha sonra Resûlullah (nMiata ieyhim»M
Zorluk sava olarak da bilinen Tebûk savana çknca Ebû Lubâbe birkaç

kiiyle birlikte savaa katlmad ve Medine’de kald.

Resûlullah (niuuu aleyhi mM savatan döndüü zaman Ebû Lubâbe onu

selamlamak üzere yanna geldi. Ancak Resûlullah (saiiaiM aleyhi vtseM ona yüz

vermedi. Ebû Lubâbe bu durumdan endie edince Mescid'de Ümmü
Seleme'nin kapsnn önündeki sütuna kendini balad. An scaklann olduu

bir zamanda dört gün üç gece bu ekilde bal kald. Bu süre zarfnda ne bir

eyler yedi, ne de tek yudum bir ey içti. Ebû Lubâbe bu durumda öyle bitkin

dütü ki sesi soluu kesildi. Resûlulahfayfohu aleyh «atam) de sabah ve akam onu

bu halini gözlüyordu. Yüce Allah onun tövbesini kabul ettiine dair âyeti

indirince Ebû Lubâbe’ye: "Yüce Allah tövbeni kabul etti!” diye seslendiler.

Sonrasnda Resûlullah (»iaiiahu aleyhi v*seiiem) onu çözmeleri için binlerini gönderdi.

Ancak Ebû Lubâbe, Resûlullah'tan {»iaihhu aleyh ««m baka kimsenin onu

çözmesine izin vermedi. Bunun üzerine Resûlullah [sBbfahu aleyhi veseM geldi ve

bizzat kendi elleriyle onu çözdü. Ebû Lubâbe kendine geldiinde: "Yâ

Resûlallah! çinde malum günah ilediim kavmini brakp senin yantna

yerlemek için hicret edeceim. Tüm malm da sadaka olarak Allah’a ve

Resûlüne veriyorum” dedi. Allah Resûlü Miaiiah aleyhi vBseiiam) de: "Malttm üçte

birini vermen yeterlidir" karln verdi. Daha sonra Ebû Lubâbe kavminden

hicret ederek Resûlullah'n (saHadahu Bieyt vesellem) yanna yerleti. Malnn üçte birini

sadaka olarak verdi. Tevbe de ettikten sonra ölene kadar kendisinden

hayrdan baka bir ey görülmedi .

1

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirin Resûlullah

[ssiiaiiahu aleyhi veseM Tebûk savama çktnda Ebû Lubâbe ile iki adam bu savaa

çkmayp geride kaldlar. Daha sonra Ebû Lubâbe ile bu iki adam içinde

bulunduklar durumu düünüp piman oldular ve savaa katlmadklan için

helak olacaklarn düünerek: "Biz burada kadnlarla birlikte gölgede ve

güven içinde iken Resûlullah (saiiaflahu aleyhi »eseiiem) ile müminler cihad ediyorlar.

Vallahi Resûlullah (saiiaiiabu alay 1» vesellem) bizleri mazur görüp bizzat kendisi

çözünceye kadar kendimizi sütunlara balayp öylece kalacaz” dediler.

Ardndan Ebû Lubâbe yanndaki iki kiiyle birlikte gidip kendilerini Mescid’in

sütununa baladlar. Savaa katlmayan baka bir üç kii ise kendilerini bu

1

Beyhakî (5/270, 271).
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ekilde balamadlar. Resûlullah (»yiahu aleyh; nahm) savatan döndüü zaman

evine giderken yolu Mescid’in içinden geçiyordu. Mescid'de onlan bu ekilde

görünce: "Kendilerini sütunlara bu ekilde balayanlar da kim?" diye sordu.

Adamn biri: “Bunlar, Resûlullah (uiiaiöu ateyhi nssUem) ile birlikte savaa çkmayan

Ebû Lubâbe ile arkadalardr. Suçlarn itiraf etmiler ve onlardan raz olup

bizzat kendin çözmedikçe de kendilerini çözdürmeyeceklerine dair de yemin

etmiler" deyince, Allah Resulü (saUaiafu aleyhi «setinm):
"
Vallahi onlan çözmem

emredilmedikçe çözmeyecek ve Yüce Allah onlar mazur görmedikçe ben de

mazur görmeyeceim! Zira savaa katlmam dier Müslümanlarla birlikte

cihada çkmamlardr" buyurdu.

Daha sonra Yüce Allah: "Dier bir ksm ise günahlarn itiraf ettiler.

Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine kartrmlardr. Umulur ki Allah

tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok balayandr, çok merhamet

edendir
"1

âyetini indirdi. Yüce Allah’n da “Asi (umulur ki)’’ demesi o ii

yapaca anlamna gelir. Bu âyet nazil olunca Resûlullah (sallat ahyt« «sriteni onlan

mazur gördü ve sütunlardan çözdü. Ebû Lubâbe ile dier iki arkada

çözülünce mallann Resûlullah'a (uhllahu aie/hi vusBiem) getirdiler ve: “Mallarmz

bizden al ve bizim admza sadaka olarak ver. Balanmamz ve

temizlenmemiz için de bizlere dua et" dediler. Ancak Allah Resûlü Maiihu aleyhi

veselM: "Bana emir verilmedikçe sizden bir ey almam " karln verdi. Bunun

üzerine: "Onlarn mallarndan, onlar kendisiyle arndracan ve

temizleyecein bir sadaka al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için

sükûnettir ..."
2
âyeti nazil oldu.

Ancak Ebû Lubâbe’ye katlmayp kendilerini balamayan dier üç kii ise

ne tövbe ettiler, ne de mazur görüldüklerine dair âyet nazil oldu. Tüm

geniliine ramen dünya onlara dar geldi. Yüce Allah bunlar hakknda da:

"Savatan geri kalanlarn bir ksmnn ii de Allah'n buyruuna kalmtr.

Allah onlara ya azabeder, ya da tövbelerini kabul eder. O bilendir,

hakimdir"5 buyurmutur. Bu üç kii hakknda insanlardan bazlar: "ayet

mazur görüldüklerine dair bir âyet nazil olmazsa bunlar helak oldular

demektir" derken, bazlan da: “Umulur ki Yüce Allah onlan balar”

’ Tevbe Sur. 102
1 Tevbe Sur. 103
3 Tevbe Sur. 106
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diyorlard. Bu ekilde durumlar Allah’a kalm oldu. Nihayet: "Andolsun ki

Allah, müslümanlardan bir grubun kalpleri erilmeye yüz tuttuktan sonra.

Peygamberi ve güçlük zamannda ona uyan Muhacirlerle Ensâri affetti.

Sonra da onlann tövbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara kar çok efkatli,

pek merhametlidir. Bütün geniliine ramen yer onlara dar gelerek

nefisleri kendilerini sktrp, Allah tan baka snacak kimse olmadn
anlayan, savatan geri kalm üç kiinin tövbesini de kabul etti. Allah,

tövbe ettikleri için onlann tövbesini kabul etmitir. Çünkü O, tövbeleri

kabul eden, merhametli olandr"' âyetleri nazil oldu. Durumlar Allah’a

kalm bu üç kii hakknda bu ekilde tövbe kaps açlm oldu .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zeyd: "Dier bir ksm ise günahlarn

itiraf ettiler..."
3 âyetini açklarken öyle demitir “Bunlar kendilerini

Mescid’in sütunlarna balayan sekiz kiidir. Bunlardan bazlan da Kurdum,

Mirdâs ve Ebû Lubâbe’dir.”4

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde: "Dier bir ksm
ise günahlarn itiraf ettiler..."5 âyetini açklarken öyle demitir Bize

anlatlana göre bunlar, Tebûk savana katlmayan yedi kiiydi. Bunlardan

Cedd b. Kays, Ebû Lubâbe, Hizâm ve Evs olmak üzere dördü salih ameller ile

kötü ameli birbirine kantrmlard. Hepsi de Ensaridand ve tövbeleri kabul

görüp balanmlard. "Onlarn mallarndan, onlar kendisiyle

arndracan ve temizleyecein bir sadaka al ve onlara dua et. Çünkü

senin duan onlar için sükûnettir...”
6
âyeti de bunlar hakknda nazil oldu .

7

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Bunlar salih amelle kötü

ameli birbirine kartrmlardr..."8
âyetini açklarken: “Salih amelden kast

' Tevbe Sur. 117, 118
1 bn Cerîr (11/652, 653, 660, 669, 670) ve bn Ebî Hatim (6/1872).

} Tevbe Sur. 102

4 bn Ebî Hatim (6/1872).
5 Tevbe Sur. 102
6 Tevbe Sur. 103
7 bn Ebî Hatim (6/1873).
s Tevbe Sur. 102
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Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi vasBiem) ile birlikte cihada katlmalardr. Kötü amelden

kast da Tebûk savana katlmamalardr” demitir.

1

bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünya, Tevbe'de, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Ebu’-

eyh ve Beyhakî, uabu'l-îman'da Ebû Osmân en-Nehdî'den bildirir: Bana

göre Kur’ân'da bu ümmet için en fazla umut veren âyet: "Dier bir ksm ise

günahlarn itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine

kartrmlardr. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok

balayandr, çok merhamet edendir"* âyetidir.
3

Ebu'-eyh ve Beyhakî, Mutarriften bildirir: Gece vakti yatama

uzandm zaman Kuriân' düünür ve amellerimi Cennetlik olanlann

amelleriyle mukayese ederim. Ancak onlann amellerinin daha ar olduunu

görürüm. Zira onlar Kur’ân'da öyle ifade edilir: "Geceleri pek az uyurlard."'’

"Gecelerini Rablerine secde ederek ve kyam durarak geçirirler."
5

"Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, âhiretten

çekinen, Rabbinin rahmetini dileyen kimse inkar eden kimse gibi olur

mu?"6 Gördüüm kadaryla ben bunlardan biri deilim. Sonra kendimi: "Sizi

bu yakc atee sürükleyen nedir? Derler ki: "Namaz klmazdk ve yoksulu

doyurmazdk. Batla dalanlarla biz de dalardk. Ceza gününü yalanlardk
"7

âyetleriyle ölçerdim. Ancak onlar gibi ceza gününü yalanlayanlardan

olmadm görürdüm. Sonra: "Dier bir ksm ise günahlarn itiraf ettiler.

Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine kartrmlardr. Umulur ki Allah

tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok balayandr, çok merhamet

edendir
"8

âyetini düününce kendimin de, siz kardelerimin de bunlardan

olmasn umuyorum .

9

Ebu'-eyh, bn Mende, Ebû Nuaym, el-Ma'rife’de ve bn Asâkir salam bir

senedle Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Tebûk savana Resûlullah («hum» aieytn

’ bn Ebî Hâtim (6/1874).
1
Tevbe Sur. 102

3 bn Ebî eybe (13/548), bn Ebi'd-Dünya (45), bn Cerir (11/658) ve Beyhakî (7165).

4 Zâriyât 5ur. 17

5 Furkân Sur. 64
6 Zümer Sur. 9
7 Muddessir Sur. 42-46
8 Tevbe Sur. 102
9 Beyhakî (7166).
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mallm) ile birlikte çkmayp geride kalanlar alt kiiydi. Bunlar Ebû Lubâbe, Evs

b. Hizâm, Salebe b. Vedîa, Ka'b b. Mâlik, Murâre b. er-Rabî’ ve Hilâl b.

Umeyye idi. Ebû Lubâbe, Evs ve Sa’lebe gelip kendilerini Mescid'deki

sütunlara baladlar. Daha sonra tüm mallann getirip: "Yâ Resûlallah!

Seninle savaa çkmamza engel olan bu mallan al!” demilerdi. Allah Resûlü

(saliaiiahu aleyhi veseiiem) de onlar için: "Dier bir savaa kadar onlar çözmem"

buyurmutu. Fakat daha sonra onlar hakknda: "Dier bir ksm ise

günahlarn itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine

kartrmlardr. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok

balayandr, çok merhamet edendir
"1

âyeti nazil oldu. Tövbesinin kabulü

ertelenen ve durumlar Allah'a kalanlar ise Ka'b b. Mâlik, Murâre b. er-Rabî'

ve Hilâl b. Umeyye’dir. Bunlann tövbelerinin kabulü krk gün boyunca

ertelendi. Bu süre içinde bu üç kii kendilerine kurduklar çadrlarda kaldlar.

Kadnlan onlardan uzak durdu. Müslümanlar da bunlara yaknlk

göstermediler, ancak tamamen de dlamadlar. Sonunda onlar hakknda:

"...Bütün geniliine ramen yer onlara dar gelerek nefisleri kendilerini

sktrp, Allah'tan baka snacak kimse olmadn anlayan, savatan

geri kalm üç kiinin tövbesini de kabul etti. Allah, tövbe ettikleri için

onlarn tövbesini kabul etmitir. Çünkü O tövbeleri kabul eden,

merhametli olandr" 2
âyeti nazil oldu. Bu âyet nazil olunca da Ümmü

Seleme, Ka'b’a birini gönderip bunun müjdesini verdi .

3

bn Ebî Hâtim, bn evzeb'den bildirir: Ahnef b. Kays öyle dedi: Kendimi

Kuriân'a arzettiimde: "Dier bir ksm ise günahlarn itiraf ettiler. Bunlar

salih amelle kötü ameli birbirine kartrmlardr. Umulur ki Allah

tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok balayandr, çok merhamet

edendir
"4

âyeti gibi halimi anlatan baka bir âyet görmedim .

5

Ebu'-eyh, Mâlik b. Dinar’dan bildirir: Hasan’a: "Dier bir ksm ise

günahlarn itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine

1 Tevbe Sur. 102

' Tevbe Sur. 118
5 el-sâbe'de (1/152) geçtii üzere Ebu -eyh ile bn Mende, Ebû Nuaym 1/287 (997) ve

bn Asâkir (50/195).

* Tevbe Sur. 102
5 bn Ebî Hâtim (6/1874).
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kartrmlardr..."
1

âyetini sorduumda u karl verdi: "Ey Mâlik! Bunlar

tövbe etmiti ve Yüce Allah onlar hakknda: "...Umulur ki Allah tövbelerini

kabul eder ..."
2
buyurmutur. Yüce Allah’n da "Asâ (umulur ki)’’ demesi o ii

yapaca anlamna gelir.”

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Merdûye, Semure b. Cündüb’den

bildirir: "Resûlullah (saihiiHhu Bieyh veseilam) ashabna çokça: "çinizde rüya gören oldu

mu?" diye sorard. Bir sabah bizlere öyle buyurdu: "Dün gece bana iki kii

geldi ve: «Bizimle beraber yürü!» dediler. Ben de onlarla beraber yürüdüm.

Beni alp mukaddes topraklara götürdüler Orada uzanm uyuyan bir adamn

yanna geldik. Onun da baucunda elinde ta olan bir adam durmutu. Ta
uyuyan adamn kafasna atyor, adamn ba yanlyordu. Ta saa sola

yuvarlanyordu. Ta alp geri geldiinde uyuyan adamn kafas eskisi gibi

iyilemi oluyordu. Ta getiren adam da tekrar uyuyan adamn yanna geliyor

ve ilkinde yaptnn aynsn tekrar ediyordu. Yanmdakilere : «Sübhânallah!

Bunlar ne yapyor?» diye sorduumda, bana: «Yürü!» dediler.

Yolumuza devam ettik ve srtüstü yatm olan bir adamn yanna geldik.

Yannda, elinde kancasyla baka biri daha vard. Elinde kanca olan adam yatan

adamn yüzünün bir tarafna eilip azndan balayp yanan ensesine kadar

parçalyordu. Sonra burnundan balayp ensesine kadar etini parçalyordu.

Sonra gözünden balayp ensesine kadar etini parçalyordu. Sonra yüzünün

öbür tarafna yöneliyor ve o tarafa da bir öncekinin aynsn yapyordu.

Yüzünün bir tarafn öyle parçalayncaya kadar öbür taraf iyileip eski haline

geliyordu. Elinde kancas olan adam tekrar yeni batan ilk yapt gibi

parçalamaya balyordu. Yanmdakilere: «Sübhânallah! Bunlar ne yapyor?»

diye sorduumda, bana; «Yürü!» dediler.

Yolumuza devam ettik ve tandr gibi bir yere geldik. Tandrn içinden

barma sesleri duyduk. Tandrn içine baktmzda çplak erkek ve kadnlarn

olduunu gördük. Altlarndan alevler geliyordu. Her alev geldiinde de

baryorlard. Yanmdakilere: «Bunlar kim?» diye sordum, bana: «Yürü!»

dediler. Yola devam edip kan gibi krmz olan bir rman kenarna geldik.

Irmakta yüzen bir adam gördük. Irman kenarnda da yannda tayn olan

bir adam vard. Irmaktaki adam yüzüp yüzüp onun yanma geliyor ve azn

1

Tevbe Sur. 102
a Tevbe Sur. 102
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açyordu. Kenardaki adam da yüzen adamn azna bir ta koyup yutturuyor.

Sonra adam tekrar yüzmeye devam ediyordu. Yine yüzdükten sonra kenara

gelip azn açyor. Kenardaki adam da onun azna ta koyuyordu.

Yammdakilere: «Bunlar ne yapyor?» diye sordum. Bana yine: «Yürü!» dediler.

Yola devam ettik ve hiç böylesini göremeyecein kadar çirkin bir adamla

karlatk. Yannda bir ate vard. Hem atei körüklüyor, hem de etrafnda

dönüyordu. Yammdakilere: «Bu ne yapyor?» diye sordum, ancak yine:

«Yürü!» dediler. Yola devam ettik. Bol bitkili bir bahçeye vardk. Bahçede

baharn her renginden bir renk mevcuttu. Bahçenin önünde de uzun boylu bir

adam vard. O kadar uzundu ki göe kadar uzanan ban çok zor

görebiliyordum. Adamn etrafnda da daha önce hiç bu kadarn görmediim

kalabalkta çocuklar vard. Bana yine: «Yürü!» dediler.

Yola devam edip, daha önce bu kadar büyüünü ve güzelini göremediim bir

bahçeye vardk. Yanmdakiler bana: «Bahçenin içinde ilerle!» dediler. Bahçenin

içinde ilerlediimizde altndan ve gümüten tulalarla ina edilmi bir ehre

vardk. ehrin kapsna gelip kapy açmalarn istedik. Kap açld ve içeriye

girdik. Bizi orada öyle adamlar karlad ki, vücutlarnn yans görebilecein en

güzel bir yapda iken dier yans da görebilecein en çirkin bir yapdayd.

Yanmdakiler, o adamlara: «Gidin ve oradaki rmaa girip ykann !» dediler.

Irmaa baktmda çok geni ve süt kadar beyaz olduunu gördüm. Adamlar

gidip rmaa daldlar, sonra da yanmza geldiler. Ykandktan sonra

bedenlerindeki o çirkin görünüleri de gitmi en güzel bir surete

bürünmülerdi. Yanmdakiler bam: «te buras Adn cennetidir, evin de ite

oradakidir» dediler. Yukanlara doru baktmda beyaz bir bulutu andran bir

kök gördüm. Yanmdakiler bana : «te evin oras!» dediler. Onlara: «Yüce

Allah sîzlere bereketler ihsan etsin! Bana izin verin de içine gireyim» dedim,

fakat: «imdi deil, ancak ilende oraya gireceksin!» karlm verdiler.

Onlara: «Gece boyu pekartc eylerle karlatm. O gördüklerim neydi?»

diye sorduumda öyle karlk verdiler: «lk gördüün ve ba tala yanlan

adam Kur'ân' okur ancak onunla emel etmez ve klmas gereken farz namazm

klmadan uyurdu. Bu durumu da kyamete kadar devam edecektir. Yanaktan,

burnu ve gözleri ensesine kadar yanlan adama gelince, o adam sabahtan öyle bir

yalan ortaya atyordu ki bu yalan dört bir tarafa yaylyordu. Onun da bu

durumu kyamete kadar devam edecektir. Tandr gibi bir yerde bulunan çplak
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erkek ve kadnlar ise, zina eden erkek ve kadnlard. Irmakta yüzen ve ikide bir

azna ta konulan adam da faiz yiyen kiidir. Atein yannda bulunan ve onu

körükleyen çirkin adam ise Cehennem bekçilerinden olan Mâlik' ti. Bahçenin

önünde bulunan uzun boylu adam ise brahim peygamberdi. Etrafnda olan

çocuklar da ftrat üzerine küçük yata ölen çocuklard. Yans güzel, dier yans

da çirkin ekilde olan adamlar ise salih amellerle kötü amelleri birbirine

kantran, ancak Yüce Allah'n sonradan affettii bir topluluktu. Ben de

Cebrail, bu da Mikâil'dir.»"'

Hatîb, Târih’de Ebû Musa’dan bildirdiine göre Resûlullah îmIIbMuj devin «seHem)

öyle buyurdu: "Rüyamda derileri ateten makaslarla krplan kiiler gördüm.

«Bunlar kim?» diye sorduumda: «Bunlar kendilerine helal olmayan kiiler için

süslenenlerdir» denildi. Yine içinden çok pis bir koku ve feryatlar gelen bir

kuyu gördüm. «Bu ne?» diye sorduumda: «Bunlar kendilerine helal olmayan

kiiler için süslenen kadnlardr» denildi. Yine adna «Hayat Suyu» denilen

suyla ykananlar gördümt; «Bunlar kim?» diye sorduumda: «Bunlar salih

amellerle kötü amelleri birbirine kartranlardr» denildi."
3

bn Sa'd, Esved b. Kays el-Abdî'den bildirir: Bir gün Haan, Habîb b.

Mesleme ile karlanca: "Ey Habîb! Nice yürüyüün hiç de Allah'a itaat

yolunda deildir" dedi. Habîb: "Peki, babana (Ali'ye) doru yürüyülerim de

Allah'a itaat yolunda deil midir?” diye sorunca, Haan u karl verdi:

"Öyledir ancak Muâviye'ye az ve fani bir dünyalk için itaat ettin. ayet bu

ekilde dünyan az bir imar etmise bil ki dinini harab etmitir. Her ne kadar

kötü olan bir eyi yaptysan da iyi olan bir eyi söyledin. Bu durumda Yüce

Allah'n: "...Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine kartrmlardr ..."3

buyurduu kiilerden oldun. Ancak sen Yüce Allah'n: "Hayr! Bilakis onlarn

ilemekte olduklar (kötülükler) kalplerini kirletmitir
"4 buyurduu

kiilerdensin.”5

1 Buhârî (7047), Müslim (2275, muhtasar olarak), Tirmizî (2294) ve Nesâî, S. el-Kübrâ

(7658).
2 Hatîb (1/398,399).

3 Tevbe Sur. 102
4 Mutaffifîn Sur. 14
5 Târihu Dimek'de (12/78) geçtii üzere bn Sa'd.
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ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Onlarn mallarndan, onlar

kendisiyle arndracan ve temizleyecein bir sadaka al..."
1 buyruunu

açklarken: "ledikleri bu kötü eyden kendilerini arndrp temizleyecek bir

sadaka al” demitir.
2

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlara dua

et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir..."3 buyruunu açklarken:

"ledikleri günahlardan dolay onlara balanma dile. Zira senin bu yöndeki

duan onlar için rahmettir" demitir.
4

ibn Ebî Hâtim ile Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî: "...Onlara dua et.

Çünkü senin duan onlar çin sükûnettir...”5 buyruunu açklarken: "Onlara

dua edip balanma dile. Zira onlara balanma dilemen, kalplerini yattnp

güven verir” demitir.
6

bn Ebîeybe, Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Mâce, bnu'l-Münzir

ve bn Merdûye, Abdullah b. Ebî Evfâ’dan bildirir. Resûlullah MbUb^ tieyhi maDem]

kendisine zekat getirildii zaman, getiren kiinin adna: "Allahm! Filan

kiinin ailesine hayrlar hsan et" diye dua ederdi. Babam zekatn getirip

verdii zaman da:
"
Allahm ! Ebû Evfâ'mn ailesine hayrlar ihsan et" diye dua

etti.

7

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: "J4Î

ifadesini açklarken: "Senin onlara duan Allah’a yaknlamalanna vesiledir’’

demitir. 9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: ifadesini açklarken:

"Senin onlara duan onlar için sükûnettir" demitir.
2

1

Tevbe Sur. 103
1 bn Ebî Hâtim (6/1875).

3 Tevbe Sur. 103
4 bn Ebî Hâtim (6/1876).

5 Tevbe Sur. 103
6 bn Ebî Hâtim (6/1876).

7 bn Ebî eybe (2/519), Buhâri (1497), Müslim (1078), Ebû Dâvud (1591), Nesâî (2458)

ve bn Mâce (1796).

* Tevbe Sur. 103

9 bn Ebî Hâtim (6/1876).
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bn Ebî eybe, Câbir b. Abdillah'tan bildirir Hz. Peygamber (niallhu«brhimelle«n)

yanmza geldiinde karm ona: "Yâ Resülallah! Bana ve kocama dua et"

dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (saiiaiihu aleyh' veseHem): "Allah sana da, kocana da

hayrlar ihsan etsin" diye dua etti.*

bn Ebî eybe, Hârice b. Zeyd’den, o da babasndan daha büyük olan

amcas Yezîd b. Sâbit'ten bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi ynciiem) ile birlikte çkp

Bakî kabristanna geldik. Resûlullah (»llalBh aleyhi veteflem) orada henüz yeni olan bir

mezar görünce kimin olduunu sordu. Bir kadnn adn verip: "Filan kiinin"

dediler. Resûlullah (siMiahu sisyhi ««im kadnn kim olduunu tand ve:

"Öldüünde bana haber verseydiniz ya!" buyurdu. Ashab: "Dinlendiin için

seni rahatsz etmek istemedik" deyince, Allah Resûlü (saMiehu aleyh meiiem): "Bir

daha öyle yapmayn. Biriniz vefat ettii zaman ben henüz hayatta olduum

sürece bana haber verin. Zira edeceim dua onlara rahmettir

"

buyurdu.*

Bâverdî, Ma'rifetu's-Sahâbe'de ve bn Merdûye, Deysem es-Sedûsî'den

bildirir: Beîr b. el-Hasâsiyye'ye: "Zekat toplayan memurlar bize hakszlk

ediyorlar. Hakszlk ettikleri oranda mallanmzdan gizleyebilir miyiz?" diye

sorduumuzda: "Geldiklerinde tüm malnz önlerine yn, sonra sizlere dua

etmelerini isteyin" dedi ve: "Onlarn mallarndan, onlar kendisiyle

arndracan ve temizleyecein bir sadaka al ve onlara dua et ..."5 âyetini

okudu.

4kbl <l)îj ol-UaJl J* Ül c)î

"Allah'n, kullarnn tövbesini kabul edeceini, sadakalar

aldn, Allah'n tövbeleri kabul eden ve pek esirgeyen

olduunu bilmiyorlar m?" (Tevbe Sur. 104)

' Tevbe Sur. 103
1 bn Hbî Hatim (6/1876).

3 bn Ebî eybe (2/519).

* bn Ebî eybe (3/275, 276), Ahmed 32/201, 202 (19452) ve bn Mâce (1527). Sahih

hadistir (F.lbânî, Sünen bn Mâce, 1239).

5 Tevbe Sur. 103
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bn Ebî Hâtim, bn Zeyd'den bildirir: Tebûk seferine katlmayanlardan

tövbe edenlerin tövbesi kabul edilince, bu savaa katlmayp tövbe

etmeyenler: "Onlar dün bizimle beraberdiler. Onlarla konuulmuyor ve

oturulmuyordu. imdi ne oldu ki?" demeye baladlar. Bunun üzerine Yüce

Allah: "Allah’n, kullarnn tövbesini kabul edeceini, sadakalar aldn,
Allah’n tövbeleri kabul eden ve pek esirgeyen olduunu bilmiyorlar m?" 1

âyetini indirdi.
2

Abdunrezzâk, Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de, bn Ebî Hâtim ve

Taberânî’nin bildirdiine göre bn Mes’ûd: "Kii birine bir sadaka verdii

zaman bu sadaka adamn eline dümeden Yüce Allah’n eline düer. Yüce

Allah da bunu verilen kiinin eline brakr" dedi ve: "Allah'n, kullarnn

tövbesini kabul edeceini, sadakalar aldn, Allah'n tövbeleri kabul eden

ve pek esirgeyen olduunu bilmiyorlarm?"3 âyetini okudu.4

Abdurrezzâk'n bildirdiine göre Ebû Hureyre: "...Sadakalar aldn ..." 5

buyruunu açklarken öyle demitin "Yüce Allah temiz ve helal ise

sadakalar kabul eder. Verilen böylesi bir sadakay sa eliyle alr. Kii lokma

kadar da olsa sadaka verdii zaman Yüce Allah bu sadakay çoaltp durur.

Yüce Allah'n elinde, birinizin deve yavrusunu veya tayn besleyip büyütmesi

gibi bu sadaka da Uhud da gibi olana kadar büyüyüp durur."
6

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve bn Merdûye, Ebû

Hureyre'den bildirir Resûlullah(«8iBhuateyhinMi8m) öyle buyurdu: "Nefsim elinde

olana yemin olsun ki kul helal olan bir kazançtan helal olan bir sadakay -ki

Yüce Allah ancak helal olan bir eyi kabul eder ve semaya ancak helal olan

eyler çkar- hakk olan bir yere verdii zaman onu Rahman (olan Allah)’in

eline koymu gibidir. Yüce Allah da bu sadakay sahibi için birinizin tayn veya

sütten kestii devesini besleyip büyütmesi gibi büyütüp durur, öylesi kiinin

sadaka olarak verdii bir lokma veya hurma tanesi, kyamet gününde büyük bir

da gibi olur." Yüce Allah'n Kitâb’ndaki: "Allah’n, kullarnn tövbesini

1 Tevbe Sur. 104
1 bn Ebî Hâtûn {6/1876).

* Tevbe Sur. 104
4 Abdurrezzâk (1/28T), bn Ebî Hâtim (6/1877) ve Taberânî (8571).

5 Tevbe Sur. 104
6 Abdurrezzâk (1/287), Musannef (20050).
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kabul edeceini, sadakalar aldn, Allah'n tövbeleri kabul eden ve pek

esirgeyen olduunu bilmiyorlar m?"' âyeti de bunu tasdik eder.
J

Dârakutnî, Efrâd'da bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (uiiaHshu Beyt

»esBlem) öyle buyurmutur: Sadaka verin! Biriniz bir lokma veya benzeri bir eyi

sadaka olarak verdii zaman bu sadaka, verilen kiinin eline dümeden Yüce

Allah'n eline düer. Zira Yüce Allah: "Allah'n, kullarnn tövbesini kabul

edeceini, sadakalar aldn, Allah'n tövbeleri kabul eden ve pek

esirgeyen olduunu bilmiyorlar m?" 5 buyurur. Yüce Allah da bu sadakay

sahibi için birinizin tayn veya sütten kestii devesini besleyip büyütmesi gibi

büyütür. Kyamet gününde de ona verir.

oJjJt SLfJlj

"De ki: Yapn! Amelinizi Allah da, Resûlû de müminler de

görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a

döndürüleceksiniz. O size yapmakta olduklarnz haber

verecektir." (TcvU Sur. 105)

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid:

"De ki: Yapn! Amelinizi Allah da. Resulü de müminler de görecektir..."4

buyruunu açklarken: "Bu, Yüce Allah’n kullarna bir uyars, bir tehdididir"

demitir.

bn Ebî eybe, Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin Seleme b. el-

Ekva’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiaiiühu aleyhi «selem): "...Amelinizi Allah da,

Resulü de müminler de görecektir.. ."5 âyetini okudu .

6

’ Tevbe Sur. 104
1 bn Ebî Hatim (6/1877), Buhârî (1410, 7430) ve Müslim (1014).

’ Tevbe Sur. 104
4 Tevbe Sur. 105
s Tevbe Sur. 105
6
Taberânî (6261). Heysemî, Mecmau z-Zevâtd de (7/33) der ki: "snadnda zayf biri

olan Musa b. Ubeyde bulunmaktadr."
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bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Seleme b. el-Ekva'dan bildirir:

Bulunduumuz yerden bir cenaze geçince yammzdakiler onu hayrla andlar.

Bunu duyan Resûlullah Msliehu aleyhi vBseiiem): "Vacip oldu" buyurdu. Baka bir

cenaze geçti ve onu da hayrla andlar. Resûlullah (sdlaHohv aleyhi vesaM yine: " Vacip

oldu" buyurdu. Kendisine neden böyle dedii sorulunca: "Melekler gökte

Yüce Allah'n ahitleridir. Yeryüzünde Allah'n ahitleri de sizlersiniz. Birine

bir konuda ahitlik ettiinizde bu ahitliiniz geçerli olur" karln verdi.

“...Amelinizi Allah da. Resulü de müminler de görecektir..."' âyeti de bunu

ifade etmektedir .

2

bn Ebî Hâtim, Hz. Âie’den bildirir: Hz.Osmân'a dil uzatan kurrânn

(Kuriân hafzlarnn) ortaya çkna kadar Resûlullah'tn Maiiahu aleyhi «Hilem)

ashabndan hiç kimsenin amellerini basit görmü deildim. Zira bunlar

hiçbirimizin söyleyemedii güzellikte sözler söylüyorlard. Hiçbirimizin

okuyamad ekilde Kur’ân okuyor ve hiç birimizin klamad kadar namaz

klyordu. Ancak iyice düününce bunlardan hiçbirinin Resûlullah’n (oUUn bIb^

«sallar) ashabnn amellerine yaklaamayacan anladm. Onun için birinin çok

güzel sözler söylediini gördüünde ona: "...Yapn! Amelinizi Allah da

Resûlü de müminler de görecektir..."3 de. Hiç kimse hakknda da

yaptklarndan dolay acele hüküm verme .'1

Ahmed, bn Ebi'd-Dünya, hlâs’da, Ebû Ya'lâ, bn Hibbân, Hâkim, Beyhakî,

uab'da ve Diyâ, el-Muhtâre’de Ebû Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah

(saMüht aleyhi «SEM öyle buyurmutur: "Biriniz kaps penceresi olmayan sert bir

kayann tam içinde bir amelde bulunsa bu amel her ne olursa olsun Yüce Allah

bunu ortaya çkarp insanlara gösterir.

’ Tevbe Sur. 105
1 bn Ebî Hâtim (6/1877. 1878).

J Tevbe Sur. 105
4 bn Ebî Hâtim (6/1877).

s Ahmed 17/329 (11230), Ebû Ya'lâ (1378), bn Hibbân (5678), Hâkim (4/314) ve

Beyhakî (6940). Miisurd'in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
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âij «lî «1 A /ü^
"Savatan geri Kalanlann bir ksmnn ii de Allah'n

buyruuna kalmtr. Allah onlara ya azab eder, ya da

tövbelerini kabul eder. O bilendir, hakimdir." (Tevbe Sur. ioö)

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre krime: “Savatan geri kalanlarn bir

ksmnn ii de Allah'n buyruuna kalmtr...”' âyetini açklarken: "Bunlar

Tebûk savana katlmayan (ve tövbe de etmeyen) üç kiidir” demitir.

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid:

“Savatan geri kalanlarn bir ksmnn ii de Allah'n buyruuna

kalmtr...”
1
âyetini açklarken: “Bunlar Evs ve Hazrec kabilelerinden olan

Hilâl b. Umeyye, Murâre b. Ribl ve Ka’b b. Mâlik'tir” demitir.

3

Ebu'-eyh, Muhammed b. Ka’b’dan bildirir: Ebû Lubâbe, Kurayza

oullarna, parmayla boazna iaret ederek teslim olmalan halinde

kesileceklerini haber verdi. Bunun üzerine Yüce Allah: “Ey iman edenler!

Allah'a ve Peygamberce hainlik etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize de

hainlik etmeyin ...”4 âyeti ile, “Savatan geri kalanlarn bir ksmnn ii de

Allah'n buyruuna kalmtr. Allah onlara ya azab eder, ya da tövbelerini

kabul eder. O bilendir, hakimdir
"5

âyetini indirdi. Bu ekilde Ebû Lubâbe

tövbesi kabul görenlerden biri oldu.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî: “...Allah onlara ya

azab eder, ya da tövbelerini kabul eder ...”
6 buyruunu açklarken öyle

demitir "Bu yaptklan karsnda Yüce Allah ya onlar bir musibete maruz

brakp öldürür ya da tövbelerini kabul eder. Bunlann durumu bu ekilde

Allah’n takdirine braklmken daha sonra nazil olan: “Bütün geniliine

ramen yer onlara dar gelerek nefisleri kendilerini sktrp, Allah'tan

baka snacak kimse olmadn anlayan, savatan geri kalm üç kiinin

’ Tevbe Sur. 106
1 Tevbe Sur. 106
3 bn Ebî Hâtim (6/1878).

4
Enfal Sur. 27

5 Tevbe Sur. 106
6
Tevbe Sur. 106
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tövbesini de kabul etti..."' âyetiyle Yüce Allah onlar hakkndaki hükmünü

bildirdi.

CjA 65 j \j&s\ Od^'i

t&\ i+k âij Vi &3Î 6j
jJ ^ ab o;u-

ûjjsd

! K * s.

"Zarar vermek, inkâr etmek, müminlerin arasn ayrmak,
Allah ve Peygamberine kar savaanlara daha önceden

gözcülük yapmak üzere bir mescit kurup: «Biz sadece iyilik

yapmak istedik» diye yemin edenlerin yalana olduklarna

üphesiz ki Allah ahittir." (TevU Sur. 107)

bn Cerlr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin

Delâil’de bildirdiine göre bn Abbâs: "Zarar vermek, inkâr etmek,

müminlerin arasn ayrmak, Allah ve Peygamberine kar savaanlara daha

önceden gözcülük yapmak üzere bir mescit kurup: «Biz sadece iyilik

yapmak istedik» diye yemin edenlerin yalanc olduklarna üphesiz ki Allah

ahittir
" 2

âyetini açklarken öyle demitir: Ensar'dan bir grup mescit ina

etme iine girdiler. Ebû Âmir de onlara: "Siz bu mescidinizi ina edin ve

elinizden geldii kadar silah toplamaya çaln. Ben Rum(Bizans) kral

KayseHe gidip asker getireceim ve Muhammed ile ashabn buradan

çkartacam" dedi. Mescidin inasn bitirdiklerinde Hz. Peygamber’e (saiiailah

ateyh veraiiar) gelip: "Mescidimizin inasn bitirdik. Gelip içinde namaz klman ve

bereketi için dua etmeni istiyoruz "dediler. Bunun üzerine de Yüce Allah:

"Onun içinde asla namaz klma! lk günden takva üzerine kurulan mescit

içinde namaz klman elbette daha dorudur..."3 âyetini indirdi .
4

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aie^

veKiem) Kubâ’da bir mescid ina edince içlerinde Abdullah b. Huneyf’in dedesi

Behzec, Vedîa b. Huzâm ve Mucemmi' b. Câriye el-Ensârî'nin de bulunduu

’ Tevbe Sur. 118
1 Tevbe Sur. 107

3 Tevbe Sur. 108
4 bn Cerîr (11/675), bn Ebî Hatim (1878, 1881) ve Beyhakî (5/262, 263).
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Ensar'dan bir grup münafklk için bir mescit ina ettiler. Resûlullah (»iaiah) aleyh.

vesoiiBm), Behzec'e: "Yazk sana ey Behzec! Bununla düündüüm eyi mi yapmak

istiyorsun
?"

buyurunca Behzec: “Yâ Resûlallah! Vallahi hayrdan baka bir

kastm yok" dedi. Yalan söylemesine ramen Resûlullah (ulialUu Beyfc »eseiiem) ona

inand ve mazur görmek istedi; ancak Yüce Allah: "Zarar vermek, inkâr

etmek, müminlerin arasn ayrmak, Allah ve Peygamberine kar

savaanlara daha önceden gözcülük yapmak üzere bir mescit kurup: «Biz

sadece iyilik yapmak istedik» diye yemin edenlerin yalanc olduklarna

üphesiz ki Allah ahittir
"1

âyetini indirdi. Bunu yapmak isteyen de Ebû Âmir

adnda biriydi. Resûlullah UdUiahu aleyhi ««ileni) ile sava halindeydi ve yardm

istemek üzere Heraklius'a gitmiti. Bu mescidi ina edenler de Ebû Âmir'in

dönmesini ve bu mescitte namaz klmasn bekliyorlard. Ebû Âmir ise Allah'a

ve Resûlüne sava açmak için Medine'den çkmt.1

bnu'l-Münzir, Saîd b. Cübeyr’den bildirir: Anlatldna göre Amr b. Avf

oullan bir mescit ina ettiler ve gelip içinde namaz klmas için Resûlullah'a

(sBlallehu aleyhi vesellem) haber gönderdiler. Resûlullah (sallalishu aleyhi vesdfcm) de gelip bu

mescitte namaz kld. Ancak kardeleri olan anm b. Avf oullan onlan bu

konuda kskandlar ve: “Biz de kardelerimiz gibi bir mescit ina eder ve

Resûlullah'n (uUaiahu aleyhi vesdM gelip içinde namaz klmasn isteriz. Belki Ebû

Âmir de gelince o da içinde namaz klar" dediler. Bu ekilde bir mescit ina

ettikten sonra kardelerinde olduu gibi bu mescidin de içinde namaz klmas

için Resûlullah'a (sîhaiikHjdeyhiyMdiem) haber gönderdiler. Resûlullah («MUu aleyhimeM
de burada namaz klmak için gelmeye niyetlenince Yüce Allah: "Zarar

vermek, inkâr etmek, müminlerin arasn ayrmak, Allah ve Peygamberine

kar savaanlara daha önceden gözcülük yapmak üzere bir mescit kurup:

«Biz sadece iyilik yapmak istedik» diye yemin edenlerin yalanc olduklanna

üphesiz ki Allah ahittir. Onun içinde asla namaz klma! lk günden takva

üzerine kurulan mescit içinde namaz klman elbette daha dorudur. Onda

temizlenmeyi seven adamlar vardr. Allah da çok temizlenenleri sever.

Binasn Allah korkusu ve rzas üzerine kuran kimse mi daha hayrldr,

yoksa yapsn yklacak bir yarn kenarna kurup, onunla beraber kendisi

de çöküp cehennem ateine giden kimse mi? Allah zalimler topluluunu

' Tevbe Sur. 107
1 bn Ebî Hatim (6/1879) ve Tahricu Ahâdisi'l-Keâfda (2/101, 102) geçtii Ü2€re bn

Merdûye.
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doru yola iletmez. Kurmu olduklar binalar, (ölüp de) kalpleri

paramparça olmadkça yüreklerinde sürekli bir kuku olarak kalmaya

devam edecektir. Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir"

1

âyetlerini indirdi.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: "Zarar

vermek, inkâr etmek, müminlerin arasn ayrmak, Allah ve Peygamberine

kar savaanlara daha önceden gözcülük yapmak üzere bir mescit kurup:

«Biz sadece iyilik yapmak istedik» diye yemin edenlerin yalanc olduklarna

üphesiz ki Allah ahittir"
1

âyetini açklarken: "Bunlar, münafklardr ve

gözcülüünü yaptklan kii de papaz olan Ebû Âmiridir" demitir .

3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "Zarar vermek, inkâr etmek,

müminlerin arasn ayrmak, Allah ve Peygamberine kar savaanlara daha

önceden gözcülük yapmak üzere bir mescit kurup: «Biz sadece iyilik

yapmak istedik» diye yemin edenlerin yalanc olduklarna üphesiz ki Allah

ahittir"4 âyetini açklarken öyle demitir: “Hz. Peygamber Mi»riahu aieyti meiiem)

Kubâ’da bir mescit ina edince münafklar da buna karlk bir mescit ina

ettiler ve içinde namaz klmas için Allah Resûlü'ne haber gönderdiler. Ancak

Yüce Allah henüz gitmeden Resûlullah'a (saHaUahu aievt* veseiiem^ durumu bildirdi.”
5

bn shâk ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (sallallahu aleyhi

yeseiiem) yaplan bu mescidi ykmak üzere Mâlik b. Duhum’a haber gönderdi.

Giderlerken Mâlik yannda bulunan Âsm'a: “Az bekle de evden ate alp

geleyim" dedi. Evine girip yanan birkaç hurma dal ald ve çkt. Sonrasnda

hzlca bu mescide geldiler. Mecsidi münafklar henüz içinde iken yakp

ykmaya baladlar. Münafklar bunu görünce kaçp daldlar. Yüce Allah da

bu mescit konusunda: "Zarar vermek, inkâr etmek, müminlerin arasn

ayrmak, Allah ve Peygamberine kar savaanlara daha önceden gözcülük

yapmak üzere bir mescit kurup: «Biz sadece iyilik yapmak istedik» diye

yemin edenlerin yalanc olduklarna üphesiz ki Allah ahittir... Kurmu
olduklar binalar, (ölüp de) kalpleri paramparça olmadkça yüreklerinde

1 Tevbe Sur. 107-110
1 Tevbe Sur. 107

3 bn Ebî Hatim (6/1879).
4 Tevbe Sur. 107
5 bn Ebî Hatim (6/1879).
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sürekli bir kuku olarak kalmaya devam edecektir. Allah, hakkyla bilendir,

hüküm ve hikmet sahibidir
"1

âyetlerini indirdi.

bn shâk ile bn Merdûye, Ebû Ruhim Külsum b. Husayn el-ifârî'den

(sahabeden ve Hudeybiye biat edenlerden biriydi) bildirin Resûlullah {saiiallaiu

aiey+n «seiiem) Tebûk savandan dönüte Medine’ye bir günlük mesafeden daha

az olan Zû Evân'da konaklad. Tebûk savana çkma hazrln yaparken

Mescid-i Drar’ yapanlar yanna gelmiler ve: "Yâ Resûlallah! Hasta, sakat,

muhtaçlar için, souk ve yamurlu geceler için bir mescit ina ediyoruz. Gelip

de bu mescitte namaz klman da istiyoruz" demilerdi. Allah Resûlü de: “u
an bir sefer hazrlndaym ama dönüte inallah urar içinde namaz klarz"

karln vermiti. Ancak Zû Evân'da konaklaynca bu mescidin asl durumu

kendisine bildirildi. Bunun üzerine Resûlullah (nlMiahu sisyhi veseiiem) Salim b. Avf

oullannn kardelerinden biri olan Mâlik b. Duhum ile Beladan kabilesinden

Ma'n b. Adiy veya kardei Âsim b. Adiy’yi çard ve:
"
Ahalisi zalim olan u

mescide gidin ve onu yakp ykn!" buyurdu.

kisi hzl bir ekilde yola düüp Mâlik b. Duhum'un çevresinden olan

Sâlim b. Avf oullanna geldiler. Mâlik, Ma’n'a: "Az bekle de eve girip

çkaym" dedi ve evine girdi. çerden bir hurma dal alp çkt. Hurma daln da

tututurup mescide doru ilerlediler. Münafklar içerdeyken mescidi yakp

yktlar. çerdekiler dan çkp daldlar. Bu mescit konusunda da Yüce Allah:

"Zarar vermek, inkâr etmek, müminlerin arasn ayrmak, Allah ve

Peygamberine kar savaanlara daha önceden gözcülük yapmak üzere bir

mescit kurup: «Biz sadece iyilik yapmak istedik» diye yemin edenlerin

yalanc olduklarna üphesiz ki Allah ahittir... Kurmu olduklar binalar,

(ölüp de) kalpleri paramparça olmadkça yüreklerinde sürekli bir kuku

olarak kalmaya devam edecektir. Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve

hikmet sahibidir
"2

âyetlerini indirdi .
3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk: "Zarar vermek, inkâr etmek,

müminlerin arasn ayrmak, Allah ve Peygamberine kar savaanlara daha

önceden gözcülük yapmak üzere bir mescit kurup: «Biz sadece iyilik

’ Tevbe Sur. 107-110

* Tevbe Sur. 107-110

5 bn shâk (Sîretu bn Hiâm, 2/529, 530) ve Tahucu Ahidisi’l-Keâfda (2/101) geçtii

üzere bn Merdûye.
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yapmak istedik» diye yemin edenlerin yalanc olduklarna üphesiz ki Allah

ahittir"' âyetini açklarken öyle demitir: "Bunlar, Kubâ mescidine yakn bir

yerden mescit ina eden Ensaridan bir topluluktur. Bize bildirilene göre de

slam'da ilk ina edilen mescit, Kubâ Mescidi’dir.''
2

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn îshâk'tan bildirir: "Bu mescidi ina

edenler on iki kiiydi. Bunlar Hizâm b. Hâlid b. Ubeyd b. Zeyd, Sa'lebe b.

Hâtib, Hezzâl b. Umeyye, Muattab b. Kueyr, Ebû Habîbe b. el-Ez'ar, Abbâd

b. Huneyf, Câriye b. Âmir ve oullan Mucemma' ile Zeyd, Nebtel b. el-Hâris,

Behzec b. Osnân ve Vedîa b. Sâbit'tir.”
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: : "Zarar vermek, nkâr etmek,

müminlerin arasn ayrmak, Allah ve Peygamberine kar savaanlara daha

önceden gözcülük yapmak üzere bir mescit kurup: «Biz sadece iyilik

yapmak istedik» diye yemin edenlerin yalanc olduklarna üphesiz ki Allah

ahittir
"4 âyetini açklarken öyle demitin "Bu mescidi Kubâ ahalisine zarar

vermek için ina etmilerdir. Kubâ ahalisi Kubâ mescidinde namaz klarlard.

Bu mescit ina edilince cemaatn bir ksm yeni mescite yöneldi ve bu ekilde

cemaati bölerek araya nifak sokmu oldular. Ancak kendilerine sorulunca

bununla sadece iyilik yapmak istediklerine dair yemin ederler.”5

aJ çjij jî Jj ly* iS'Jci l T la;î

"Onun çinde asla namaz klma ! lk günden takva üzerine

kurulan mescit içinde namaz klman elbette daha dorudur.
Onda temizlenmeyi seven adamlar vardr. Allah da çok

temizlenenleri sever." (Tevl* Sur. os)

bn Ebî eybe, Ahmed, Müslim, Tirmizî, Nesâî, Ebû Ya’lâ, bn Cerlr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Huzeyme, bn Hibbân, Ebu'-eyh, Hâkim, bn

1 Tevbe Sur. 107
s bn Ebî Hâtim (6/1879).

5 bn Ebî Hâtim (6/1879, 1880).

4 Tevbe Sur. 107
s bn Ebî Hâtim (6/1879, 1881).
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Merdûye ve Beyhakî, Delâil'de Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirin Biri Hudre

oullanndan biri de Amr b. Avf oullanndan iki adam âyette zikredilen takva

üzerine kurulu mescidin hangisi olduu konusunda tarttlar. (Baka bir

lafzda: “Amr b. Avf oullanndan biriyle âyette zikredilen takva üzerine

kurulu mescidin hangisi olduu konusunda tarttm” demitir.) Hudre

oullanndan olan adam: “Söz konusu mescid Resûlullah'n iaiiaiiah aleyhi mailem)

mescididir” derken, Amr b. Avf oullanndan olan adam ise: "Söz konusu

mescit Kubâ mescididir” dedi. Bunun üzerine Resûlullah'a MiMu bMi mefem)

gelip bunu sordular. Resûlullah (saiiailenu aleyhi veseiiem):
"
Âyetteki mescitten kast bu

mescittir (Mescid-i Nebevi
)"

buyurduktan sonra öyle devam etti:
"
Ancak o

mescitte de (Kubâ Mescidi) çok hayrlar vardr."'

Ibn Ebî eybe, Ahmed, Abd b. Humeyd, Zübeyr b. Bekkâr, Ahbâru'l-

Medîne’de, Ebû Ya'lâ, bn Hibbân, Taberânî, Hâkim, el-Künâ’da ve bn
Merdûye, Sehl b. Sa’d es-Sâidî'den bildirir: Resûlullah (saiieiihu aleyhi vesellem)

zamannda âyette zikredilen takva üzerine kurulu mescidin hangisi olduu

konusunda iki adam tarttlar. Biri: "Bu mescid Resulullah'n (saMUu aleyhi «enhm)

mescididir” derken, dieri: "Bu mescid Kubâ Mescidi'dir” diyordu. Hz.

Peygamber'e (saUbhu aleyhi «setfan) gelip bunu sorduklannda: "Söz konusu mescit

benim mescidimdir" karln verdi .

2

bn Ebî eybe, Ahmed, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh, bn Merdûye, Hatîb ve

Diyâ, el-Muhtâre’de Ubey b. Ka’b’dan bildirir: Hz. Peygamber'e (aiiaiidu aleyhi

nsBiam) takva üzerine kurulu mescidin hangisi olduunu sorduumda: "Söz

konusu mescit benim mescidimdir" karln verdi.
3

* bn Ebî eybe (2/372, 373), Ahmed 17/99, 271, 272, 18/358, 359, 370 (11046, 11178,

11187, 11846, 11864), Müslim (1398), Tirmizî (323, 3099), Nesâî, S.el-Kübrâ (776, 11228),

Ebû Yala (985), bn Cerîr (11/686, 687, 689), bn Ebî Hâtin (6/1881), bn Hibbân (1606,

1626), Hâkim (1/487, 2/334), Ta'âlu'l-MenfeYda. (1/581, 582) geçtii üzere bn Merdûye ve

Beyhakî (5/263, 264).
1 bn Ebî eybe (2/372), Ahmed 37/464, 465, 491 (22805, 22806, 22838), Abd b.

Humeyd, Müntehab (466), bn Hibbân (1604, 1605) ve Taberânî (6025). Müstted'in

muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
3 bn Ebî eybe (2/373, 12/210), Ahmed 35/32, 33 (21106, 21107), Hatîb (4/79) ve Diyâ

(1133). Müsncd'in muhakkikleri: "Sahih hadistir" demilerdir.
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Taberânî ve Diyâ el-Makdisî, el-Muhtâre’öe Zeyd b. Sâbit'ten bildirin Hz.

Peygamberie (»iaiiehu aleyhi veseiiom) takva üzerine kurulu mescidin hangisi olduu

sorulduunda: "Söz konusu mescit benim mescidimdir" karln verdi.

bn Ebî eybe, Taberânî ve bn Merdûye'nin Urve vastasyla bildirdiine

göre Zeyd b. Sâbit: “lk günden takva üzerine kurulan mescid, Hz.

Peygamberim MiMu Beyhi vesaM mescididir” demitir. Urve der ki: “Hz.

Peygamberim (sBiaiBhu aleyhi veseiiern) mescidi daha hayrl olsa da âyet, Kubâ Mescidi

hakknda nazil oldu .”2

bn Ebî eybe ile bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer: “Takva

üzerine kurulan mescit, Hz. Peygamberim (saiuuu aleyhi resellem) mescididir”

demitir.

3

bn Ebî eybe, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Saîd

el-Hudrî: “Takva üzerine kurulan mescit, Hz. Peygamberim Moiiahu aleyhi «mim

mescididir” demitir .
4

Zübeyr b. Bekkâr, bn Cerîr ve bnuM-Münziriin Osman b. Abdillah'tan

bildirdiine göre bn Ömer, Ebû Saîd el-Hudrî ve Zeyd b. Sâbit: “Takva

üzerine kurulan mescit, Resûlullah'm (saiiaiiahu Beyhi veseiiem) mescididir” demilerdir .

5

bn Ebî eybe ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb:

“Takva üzerine kurulan mescit, Medine'nin büyük mescididir" demitir.

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin DelâiVde

bildirdiine göre bn Abbâs: "...Takva üzerine kurulan mescit../
7

buyruunu açklarken: “Bundan kast Kubâ Mescidi’dirî’ demitir.

8

' Taberânî (4854). Heysem!, Mecmau 'z-Zevâid'de (7/34) der ki: "snadnda zayf biri

olan Abdullah b. Âmir el-Eslemî vardr."
J
Taberânî (4828).

J bn Ebî eybe (2/372).

4 bn Ebî eybe (2/372).

s bn Cerîr (11/682).
6 bn Ebî eybe (2/372).

7 Tevbe Sur. 108
8 bn Cerîr (11/684), bn Ebî Hâtim (6/1881, 1882) ve Beyhakî (5/362, 363).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. îrîn, Medine'de ina

edilen bütün mescitleri takva üzerine kurulu mescitlerden sayard.’

bn Ebî Hatim, Ammâr ed-Duhnî’den bildirin Namaz klmak için Kubâ

Mescidi'ne girdim. Ebû Seleme beni görünce: “lk günden takva üzerine

kurulan mescitte mi namaz klmak istedin?” dedi. Daha sonra minare ile kble

tarafnn sonradan Hz. Osmân zamannda mescide eklenip geniletildiini

söyledi .

2

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Dahhâk: "...Takva üzerine kurulan

mescit..."1 buyruunu açklarken: "Bundan kast, Kubâ Mescidi'dir” demitir.

bn Ebî eybe, Tirmizî, Hâkim ve bn Mâce'nin Useyd b. Zuheyr'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (oiukhu aleyh rentw: "Kubâ Mescidi'nde klman

bir namaz, sevap bakmndan umre gibidir" buyurmutur .

4

Tirmizî der ki: "Useyd b. Zuheyr'in bu rivayeti dnda sahih bir rivayetini

bilmiyoruz.”

bn Sa'd'n Zuheyr b. Râfi' el-Hârisrden bildirdiine göre Hz. Peygamber

[uiMhhu aleyh maileni): "Kubâ Mescidi'nde Pazartesi ve Sal günlerinde namaz klan

kii umre sevabyla geriye döner" buyurmutur.

bn Ebî eybe ve Hâkim, bn Ömer'den bildirin ^Resûlullah (saJiaiiehu sievh veseiiem)

yaya veya binekli olarak sk sk Kubâ Mescidi'ne giderdi.” 5

bn Ebî eybe, Ahmed, Nesâî ve bn Mâce’nin Sehl b. Huneyf’ten

bildirdiine göre Resûlullah (saUUu aleyh vejeUbt): "Kubâ Mescidi'ne namaz klmak

için gelen kiiye umre sevab vardr" buyurmutur.

6

1 bn Ebî Hatim (6/1882).
1 bn Ebî Hatim (6/1882).

5 Tevbe Sur. 108
1 bn Ebî eybe (2/372, 12/210), Tirmizî (324, "sahih”). Hâkim (1/487, "sahih") ve bn

Mâce (1411). 5ahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen îbn Mâce, 267).

5 bn Ebî eybe (12/211) ve Hâkim (1/487).

6 bn Ebî eybe (2/373. 12/211), Ahmed 25/358-360 (15981-15983), Nesâî (698) ve bn
Mâce (1412). Sahih hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen en-NesSî, 675).
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Ebû Dâvud, Tirmizî, ibn Mâce, Ebu'-eyh ve ibn MerdCye’nin Ebû

Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiy^u ai*yhi **»ei«fn) öyle

buyurmutur: "...Onda temizlenmeyi seven adamlar vardr..."' âyeti Kubâ

ahalisi hakknda nazil oldu. Zira Kubâ ahalisi taharetlerim su ile yaparlard.

Onun içindir ki bu âyet onlar hakknda nazil oldu."
2

Taberânî, Ebu'-eyh, Hâkim ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin

"...Onda temizlenmeyi seven adamlar vardr..."

3

âyeti nazil olduu zaman

Resûlullah (seiBHshu aleyhi vHSBiiBn),Uveym b. Sâide'yi çard ve: "Yüce Allah'n sizleri

öodüü bu temizlik de ne oluyor?" diye sordu. "Yâ Resûlallah! Erkek olsun

kadn olsun bizden biri helâdan çkt zaman avret yerini mutlaka su ile

ykard" dediklerinde, Allah Resulü (saiuiahu aleyhi «tiiem): "O zaman budur!"

buyurdu/

Ahmed, bn Huzeyme, Taberânî, Hâkim ve bn Merdûye, Uveym b. Sâide

el-Ensârî'den bildirin Resûlullah MiaHahu aleyhi veseiM Kubâ Mescidi'ne yanmza

geldi ve:
"
Yüce Allah mescidinizin durumunu anlatrken temizliinizden yana

sizleri övdü. Sizin yaptnz bu temizliiniz nedir?" diye sordu. Biz de: "Yâ

Resûlallah! Bu konuda bir bilgimiz yok, ancak bizim Yahudi komulanmz

vard. Onlar helâdan çktklar zaman avret yerlerini ykarlard. Biz de onlar

gibi ykamaya baladk" karln verdik/

bn Mâce, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, bnu’l-Cârûd, el-Müntekâ’da,

Dârakutnî, Hâkim, bn Merdûye ve bn Asâkir, Talha b. Nâfi'den bildirir: Ebû

Eyyûb, Câbir b. Abdillah ve Enes b. Mâlik'in bana bildirdiine göre, "...Onda

temizlenmeyi seven adamlar vardr..."
6
âyeti nazil olduu zaman Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi vsseiKn): "Ey Ensar! Yüce Allah temizlik konusunda sizleri övdü.

Bahsedilen bu temizliiniz de nedir?" diye sordu. Ensar: "Namaz için abdest

alyor, cünüplükten de ykanyoruz" dediler. Allah Resûlü:
"Bunun yannda

baka bir temizliiniz var m?" diye sorunca: "Hayr, ancak birimiz helaya

1 Tevbe Sur. 108
1

Ebû Dâvud (44), Tirmizî (3100) ve bn Mâce (357). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih

Sünen Ebî Dâvud

,

34).

* Tevbe Sur. 108
4 Taberânî (11065) ve Hâkim (1/18T).

5 Ahmed 24/235 (15485), bn Huzeyme (83), Taberânî 17/140 (348) ve Hâkim (1/155).

Müsned'in muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.

* Tevbe Sur. 108
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çkt zaman taharetini su ile yapmay tercih eder" dediler. Bunun üzerine

Allah Resûlü: “O zaman budurl Buna devam edin
1"

buyurdu.
1

bn Ebî eybe, Musannefte, Ahmed, Buhârî, Târih*de, bn Cerîr, Baavî,

Mu'cem'de, Taberânî, bn Merdûye ve Ebû Nuaym, el-Ma'rife’öe Muhammed

b. Abdillah b. Selâm'dan bildirir: Resûlullah Mdahu aleyhi »eseiM takva üzerine

kurulan Kubâ Mescidi’ne geldi ve: "Yüce Allah temizlik konusunda sizi hayrla

and. Bu temizliinizin ne olduunu bana da söylesenize" buyurdu. Bununla

da: "...Onda temizlenmeyi seven adamlar vardr. Allah da çok

temizlenenleri sever"2 buyruunu kastediyordu. Kubâ ahalisi: “Yâ

Resûlallah! Bu temizlik Tevrat'a bize emredilmiti. Ama biz Müslüman

olduktan sonra da ona devam ettik. O da taharetimizi su ile yapmamzdr”

karln verdi.3

bn Ebî eybe, a'bî'den bildirir: “...Onda temizlenmeyi seven adamlar

vardr..."
4
âyeti nazil olduu zaman Resûlullah (saiiaiiehu aieyhr «eseiem) Kubâ ahalisine:

"Yüce Allah'n sizleri övdüü bu temizlik konusu da ne?” diye sordu. Kubâ

ahalisi: “Birimiz helaya çkt zaman taharetini mutlaka su ile yapar”

karln verdiler.5

bn Ebî eybe, Câferiden, o da babasndan bildirir “...Onda temizlenmeyi

seven adamlar vardr. Allah da çok temizlenenleri sever"* âyeti, Kubâ

ahalisi hakknda nazil oldu.7

Abdurrezzâk, Musannefde ve Taberânî, Ebû Umâme’den bildirir Hz

Peygamber (uJUahu deyhi ««im, Kubâ ahalisine: "«...Onda temizlenmeyi seven

adamlar vardr...»
8
âyetinde size has zikredilen temizlik nedir?" diye sorunca

’ bn Mâce (355), bn Ebî Hâlim (6/1882), bnu'l-Cârûd (40), Dârakutnî (1/62), Hâkin

(1/155) ve bn Asâkir (38/229, 230). Sahih hadistir (Elbanî, Sahîh Sünen bn Mâce, 285).
1 Tevbe Sur. 108
5 bn Ebî eybe (1/153), Ahmed 39/254 (23833), Buhârî (1/18), bn Cerîr (11/289, 290).

el-sâbe'de (6/22) geçtii üzere Baavî, Mu'cem' de, Taberânî (13/381) ve Ebû Nuaym
1/182, 183 (659-662). Müsned'in muhakkikleri: "Ra\h ehr b. Haveb'in zayfl
dolaysyla isnad zayftr" demilerdir.

4 Tevbe Sur. 108
5 bn Ebî eybe (1/153).

6 Tevbe Sur. 108
7 bn Ebî eybe (1/153, 154).

0 Tevbe Sur. 108
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"Yâ Resûlallah! Birimiz belâya çkt zaman mutlaka avret yerini su ile ykar"

dediler.

1

Abdurrezzâk ve bn Merdûye, Abdullah b. Haris b. Nevfel'den bildirir: Hz.

Peygamber (uliallehu aleyhi yesallen), Kubâ ahalisine: "Yüce Allah'n (temizlik

konusunda) sizi övmesi nedendir?" diye sorunca: "Taharetimizi su ile

yapyoruz” dediler. Bunun üzerine Allah Resulü (»üBiiahu aleyhi ««M: "Bu

davrannz övüldü. Ona devam edin" buyurdu.

bn Cerîr, Atâ’dan bildirir: Kubâ ahalisinden bazlar taharetlerini su ile

yapnca haklarnda: "...Onda temizlenmeyi seven adamlar vardr. Allah da

çok temizlenenleri sever* 2

âyeti nazil oldu .

3

bn Cerîr ve bn Merduye, Huzeyme b. Sâbit’ten bildirir: Bazlan helâya

çktklar zaman taharetlerini su ile yaptklar için haklarnda: "...Onda

temizlenmeyi seven adamlar vardr. Allah da çok temizlenenleri sever
*4

âyeti nazil oldu .
5

Taberânî, Huzeyme b. Sâbit'ten bildirir: çimizden bazlan helâya çktklar

zaman taharetlerini su ile yaptklar için haklannda: "...Onda temizlenmeyi

seven adamlar vardr...*
6
âyeti nazil oldu .

7

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu’-eyh, bn Merdûye ve

Hâkim, Ebû Eyyûb el-Ensârî’den bildirir. Ashab: "Yâ Resûlallah! Yüce Allah'n,

haklannda: "...Onda temizlenmeyi seven adamlar vardr. Allah da çok

temizlenenleri sever** buyurduu kiiler kimlerdir?" diye sorunca, Allah

Resulü ( salisilatn aleyhi vesellem): "Bunlar taharetlerini su ile yapan ve cünüp

’ Taberânî (7555).
1 Tevbe Sur. 108

J bn Cerîr (11/693, 694).

4 Tevbe Sur. 108
5 bn Cerîr (11/691).

b Tevbe Sur. 108
7 Taberânî (3793).
8 Tevbe Sur. 108
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olduklarnda ykanan, tüm geceyi cünüp olarak geçirmeyen kimselerdir

"

karln verdi.'

bn Sa’d, bn Ebî Hatim, Ebu’-eyh ve bn Merdûye, Urve b. ez-Zübeyr

vastasyla Uveym b. Sâide'den bildirir: Allah Resûlü’ne: "Yâ Resûlallah! Yüce

Allah’n, haklannda: "...Onda temizlenmeyi seven adamlar vardr. Allah da

çok temizlenenleri sever"
J buyurduu kiiler kimlerdir?" diye sorduumda:

"Bunlar ne güzel bir topluluktur ve Uveym b. Sâide de onlardan biridir"

karln verdi. Ravi der ki: "Resûlullah (salbliahu aleyhi vasellem) bu konuda Uveym

dnda birinin adn zikrettii bize ulam deildir."

3

bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir Resûlullah (taMiahu dytn mailem)

Ensar’dan bir gruba: "Yüce Allah temizliiniz konusunda sîzleri övdü. Bu

temizlik konusu nedir?" diye sorunca: "Helaya gittiimizde taharetimizi su ile

yapyoruz" dediler.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Ömer: "...Onda temizlenmeyi

seven adamlar vardr. Allah da çok temizlenenleri severi
14 buyruunu

açklarken: “Helâya gittiklerinde taharetlerini su ile yapan Kubâ ahalisi

hakknda nazil oldu" demitir.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî: "...Onda

temizlenmeyi seven adamlar vardr. Allah da çok temizlenenleri sever" 5

buyruunu açklarken öyle demitir: Resûlullah (caiiaiihu aleyhi veelem) bunlara Yüce

Allah’n kendilerini övdüü bu temizlik konusunun ne olduunu sorunca:

"Cahiliyede taharetimizi su ile yapardk. Müslüman olduktan sonra da ayn-

eye devam ettik" dediler. Bunun üzerine Resûlullah (saiiaMu aleyhi ««ellem): "C

zaman buna devam edin , brakmayn" buyurdu.

bn Merdûye, Yâkub b. Mucemmi' vastasyla Abdurrahman b. Yezîd'den

o da Mucemmi’ b. Câriye'den, o da Peygamberimizden (sdialbhuaievhi mailem) naklen

1 bn Ebî Hatim (6/1883), Taberânî (4070) ve Hâkim (1/188). Heysemî, Mecmau'z-

Zevâtd’de (1/213) der ki: "snadnda zayf biri olan Vâsl b. es-Sâib vardr."
2 Tevbe Sur. 108

J bn Sa'd (3/460) ve bn Ebî Hatim (6/1882).

4 Tevbe Sur. 108

5 Tevbe Sur. 108
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bildirdiine göre: "...Onda temizlenmeyi seven adamlar vardr ..."
1

âyeti

taharetlerini su ile yapan Kubâ ahalisi hakknda nazil oldu.

bn Sa'd, Musa b. Yâkub vastasyla Seriy b. Abdirrahman’dan, o da Abbâd

b. Hamza'dan bildirir: Câbir b. Abdillah'n bildirdiine göre Resûlullah («iaiiahu

eEyhi mailem): "Uveym t. Sâide, Allah'n kullan arasnda ne güzel bir kul, Cennet

ahalisi içinde de ne güzel biridir" buyurmutur. Mûsa der ki: "...Onda

temizlenmeyi seven adamlar vardr. Allah da çok temizlenenleri sever
" 1

âyeti nazil olduu zaman: "Bunlardan biri de Uveym b. Sâide'dir

"

buyurmutur. Bana ulaana göre de Uveym, def-i hacet sonras ardn su ile

ykayan ilk kiiydi .
3

bn Ebî eybe, brâhim'den bildirir. "Bana ulaana göre Resûlullah isaiiaiiahu

eBfhi meiiem) ne zaman belâdan çksa ya abdest alr ya da suyla temizlenirdi.'H

Ömer b. eybe, Ahbâru’l-Medîne’de Velîd b. Ebî Sender el-Eslemî

vastasyla Yahya b. Sehl el-Ensârî'den, o da babasndan bildirir: "...Onda

temizlenmeyi seven adamlar vardr. Allah da çok temizlenenleri sever
"5

âyeti helâdan çktktan sonra taharetlerini suyla yapan Kubâ ahalisi hakknda

nazil oldu .

6

Abdurrezzâk, Musannefte Katâde'den bildirin Resûlullah (slUUn aleyhi «seiiem)

Ensar’dan bazlarna: "Yüce Allah'n: «...Onda temizlenmeyi seven adamlar

vardr...»
7 buyruuyla sizleri övdüü temizlik de ne oluyor?" diye sorunca:

"Helâdan çktmzda su ile temizlenirdik" dediler.

8

’ Tevbe Su. 108
1

Tevbe Sur. 108

5 bn Sa'd (3/459, 460).

4 bn Ebî Seybe (1/153).

5 Tevbe Sur. 108
6 Ömer b. eybe (1/49).

7 Tevbe Sur. 108
8
Tefsîru Abdirrezzâk (1/288).
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j* jcT dr? eS* c#^ «r*^

^-JliJl ^1 Sf Üllj jü ^ ^
jU ui)>- l

"Binasn Allah korkusu ve rzas üzerine kuran kimse mi

daha hayrldr, yoksa yapsn yklacak bir yarn kenarna
kurup, onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateine
giden kimse mi? Allah zalimler topluluunu doru yola

iletmez." (Tcvi* sur. 100)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem: "Binasn Allah korkusu

ve rzas üzerine kuran kimse mi daha hayrldr, yoksa yapsn yklacak bir

yarn kenanna kurup, onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateine

giden kimse mi?"
1

âyetini açklarken: “Allah korkusu ve rzas üzerine kurulan

bina, Kubâ Mescidi’dir. Yklacak bir yann kenanna kurulan bina da Mescid-i

Drar'dr" demitir.
1

Ebu’-eyh, Dahhâk'tan bildirir. “slam döneminde Medine'de ina edilen

ilk mescid, Mescid-i Rdvan'dr."

Ebu'-eyh, Hasan(- Basri)'den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «««M, takva

üzerine ina edildii zikredilen ilk mescidi ina etmeye balaynca yerden

ald kerpici: "Allahm! Asl hayr âhiretteki hayrdr" diyerek yanndaki

kardeine veriyor, kerpiç yerine ulaana kadar elden ele verilirken herkes

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi reseiiam) bu dediini tekrarlyordu. Sonra bir dier kerpici

kaldnp: "Allahm! Ensar' da, Muhadleri de bala" diyerek yanndakine

veriyor, kerpiç yerine ulaana kadar elden ele verilirken herkes Resûlullah'n

(saiiaiiahu ieyti «seiiem) bu dediini tekrarlyordu.

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre Ibr

Abbâs: "...Yoksa yapsn yklacak bir yarn kenanna kurup, onunla

beraber kendisi de çöküp cehennem ateine giden kimse mi?"3 buyruunu

’ Tevbe Sur. 109
2 ibn Ebî Hatim (6/1883).

3 Tcvbe Sur. 109



Âyet: 109 505

açklarken: "Bu ekilde kurulan binann temelleri, Cehennem ateinin içinde

atlm demektir” demitir.

1

Müsedded, Müsned’de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Hâkim ve

bn Merdûye, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: "Hz. Peygamberdin (saHsiiahg »leyhi vaseiie>n)

zamannda çöken Mescd-i Drar'dan dumanlann yükseldiini gördüm /'2

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde:

"...Onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateine giden kimse mi?" 3

buyruunu açklarken öyle demitir: "Vallahi Cehennem ateine de

dümütür. Bize anlatldna göre daha sonradan orada bir yer kazlm ve

kazlan yerden dumanlann çkt görülmütür/"1

bnu’l-Münzirin bildirdiine göre bn Cerîr: "...Onunla beraber kendisi de

çöküp cehennem ateine giden kimse mi?"5 buyruunu açklarken öyle

demitir: "Çöken bu mescit münafklann mescididir. Sonunda Cehennem

ateine de gitmitir. Bize anlatldna göre daha sonralar adamn biri çöken

bu mescidin içinde bir yeri kaznca oradan dumanlarn çktn görmütür."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Onunla beraber kendisi de

çöküp cehennem ateine giden kimse mi?"
6 buyruunu açklarken: "Mescit

çökünce onu ina edenler de Cehennem ateine gitmilerdir" demitir.

7

bn Ebî Hatim, Süfyân b. Uyeyne'den bildirin Yüce Allah: "...Onunla

beraber kendisi de çöküp cehennem ateine giden..."
8 buyurduu içindir ki

hâlâ oradan dumanlar çkmaktadr. Bu mescidin yerinin Cehennemden bir yer

olduu da söylenir.

9

’ bn Ebî Hatim (6/1884).
2

Metâlib'de (4003) geçtii üzere Musadded, bn Cerîr (11/697), bn Ebî Hatim (6/1884)

ve Hâkim (4/596).

J Tevbe Sur. 109
4 bn Ebî Hatim (6/1884).

s Tevbe Sur. 109
6 Tevbe Sur. 109

7 bn Ebî Hatim (6/1884).
s Tevbe Sur. 109

9 bn Ebî Hatim (6/1884).
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Ebu'-eyh, Dahhâk'tan bildirin bn Mes'ûd'un kraatinde bu âyet:

"

jli j ûâtijâ” lafçyladr.

1

bn Mes'ûd da bunu açklarken: "Onu ina eden

kii, temellerinden Cehennem ateinin içine dümütür" demitir.

fj* *‘i r+Ji ûl y J ku te Ji>: V

"Kurmu olduktan binalar, kalpleri paramparça olmadkça
yüreklerinde sürekli bir kuku olarak kalmaya devam
edecektir. Allah, hakkyla bilendir, hüküm ve hikmet

sahibidir." (TevUSur. no)

bnuM-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî, DelâiVde bildirdiine göre bn
Abbâs: "Kurmu olduklar binalar, kalpleri paramparça olmadkça

yüreklerinde sürekli bir kuku olarak kalmaya devam edecektir ..."
1
âyetini

açklarken: "Kalpleri parçalanp ölmedikçe içlerindeki bu kuku sürekli devam

edecektir” demitir.3

Ebu'-eyh, Süddî’den bildirir: brâhîm(-i Nehaî)ye: " Jüî $•'

^$1» j”4 buyruunu nasl açklyorsun?” diye sorduumda: "Kalplerinde hep

bir üphenin kalaca ifade edilmekte" karln verdi. "Hayr, öyle deil”

dediimde: "Sen nasl açklyorsun?" diye sordu. öyle dedim: "Bunlar

Mescid-i Dinar' ina ettiler. na ettikleri zaman da kafirdiler. Ancak sonradar

Müslüman olduklannda bu yaptklan eyi ne zaman hatriasalar kalplerinde 1

hep bir sknt ve pimanlk duymular: "Keke bunu yapmasaydk”

demilerdir. Sonrasnda da ne zaman bunu hatriasalar hep bir sknt ve

pimanlk duymulardr." brahim bunu duyunca: "Estafirullah!” dedi.

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Habîb b. Ebî Sabit: " j

<L*>$"5 buyruunu: "Kaplerinden bir kin ve öfke" eklinde açklamtr. " jî \ 1

1 âz bir kraattir.
1

Tevbe Sur. 1 10

3 bn Ebî Hatim (6/1884, 1885) ve Beyhakî (5/262, 263).

4 Tevbe Sur. 110
5 Tevbe Sur. 110



Âyet: 111 507

jLfli
” 1 buyruunu açklarken de: “Ölüp kalpleri parça parça oluncaya

kadar bu öfke içlerinde hep olacaktr" demitir .

2

ibn Ebî eybe ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Kalpleri

paramparça olmadkça..."3 buyruunu açklarken: “Ölünceye kadar"

eklinde açklamtr.

bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Eyyûb'den bildirir: krime bu

âyeti:
"
jâj \ j pl (^Kalpleri kabirde paramparça olmadkça...)”

lafzyla okurdu.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân: "...Kalpleri paramparça

olmadkça..."3 buyruunu açklarken öyle demitin “Kalplerinin

parçalanmasndan kast, tövbe etmeleridir. Abdullah b. Mes'ûd'un

örencileri da bu âyeti: “^*15 m 5)5 j %.> (=Kalpleri paramparça olsa

da yüreklerinde sürekli bir kuku olacaktr)" lafzyla okurlard .

6

t/ SI ^ H
öîjülj âljjîll fjt U>- IiJlPj djtâjj djlZJ 4Ü \

j dUij piiiU 6jjl j&g j>üLH il yi <j*jî b*

"üphesiz Allah, müminlerden canlann ve mallann,
kendilerine verecei cennet karlnda satn almtr.

Artk, onlar Allah yolunda savarlar, öldürürler ve ölürler.

Allah, bunu Tevrat'ta, ncil'de ve Kur'ân'da kesin olarak

vaadetmitir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine

getiren? O halde yapm olduunuz bu alveriten dolay

sevinin. Asl büyük baar ite budur." (Tevke Sur. 111)

1 Tevbe Sur. 110
2 bn Ebî Hâtim (6/1885)

3 Tevbe Sur. 1 10

4 bn Ebî Hâtim (6/1886). az bir kraattir.

s Tevbe Sur. 110
6 bn Ebî Hatim (6/1886). âz bir kraattir.
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî ve bakalan

öyle demilerdir: Abdullah b. Revâha (biat ederken), Allah Resûlü'ne:

"Rabbin ve kendin için dilediin art ko” dedi. Allah Resûlü CsaiioJiahu aleyhi vEseiEm):

"Rabbim için sadece ona ibadet etmeniz ve hiçbir eyi kendisine ortak

komamanz artm kouyorum. Kendim için ise canlarnz ve mallarnz

koruduunuz gibi beni de korumanz artn kouyorum" buyurdu. Biat

edecekler: "Peki, bunu yapmamz halinde bizim için ne var?” diye sorunca,

Allah Resûlü (saMahu aleyhi «selim): "Cennet var" karln verdi. Onlar "O zaman

pek kazançl bir alveri oldu. Bu alverii de ne bozar, ne de bozdururuz”

deyince. Yüce Allah: "üphesiz Allah, müminlerden canlarn ve mallarn,

kendilerine verecei cennet karlnda satn almtr. Artk, onlar Allah

yolunda savarlar, öldürürler ve ölürler. Allah, bunu Tevrat'ta, Incil'de ve

Kur'ân'da kesin olarak vaadetmitir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi

yerine getiren? O halde yapm olduunuz bu alveriten dolay sevinin.

Asl büyük baar ite budur"

1

âyetini indirdi .

1

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: "üphesiz

Allah, müminlerden canlarn ve mallarn, kendilerine verecei cennet

karlnda satn almtr ..."

3

âyeti nazil olduu zaman Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi vtselim) Mescid’de bulunuyordu. nsanlar bunu duyunca sevinç içinde

tekbîr getirmeye baladlar. Ensaridan ridasnn kenarlann omzuna atm bir

adam: "Yâ Resûlallah! Bu, nazil olan bir âyet mi?” diye sorunca, Allah Resûlü

(saiiBiieh aleyhi «selemi: "Evet!" karln verdi. Bunun üzerine adam: "O zaman pek

kazançl bir alveri oldu. Bu alverii de ne bozar, ne de bozdururuz” dedi.*

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (»yiHu aleyh

vesaiiem): "Allah yolunda ktitctni çeken (savaan) kii, Allah'a cann satm

demektir" buyurmutur.
5

bn Sa'd, Ubâde b. Velîd b. Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirir. Akabe gecesi

Es’ad b. Zurâre, Resûlullah'n (uiiaiMu aleyhi «selim) elini tuttu ve: "Ey insanlar:

Muhammed’e ne üzerine biat ettiinizi biliyor musunuz? Arap olan olmayan

1

Tevbe Sur. 111
3 bn Cerir (12/6, /).

J Tevbe Sur. 111

4 bn Eb Hatim (6/1886).

s Zayf hadistir (Elbânî, Da'fu'l-Câmi', 5631).
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herkesle, bütünüyle cinler ve insanlarla savamak üzere biat ediyorsunuz”

deyince: "Resûlullah'n (saiisiihu aleyhi «eseiiem) savatyla savar, ban yaptyla da

bannz” karln verdiler. Es'ad b. Zurâre: "Yâ Resûlallah! Bana artlann

söyle” deyince, Resûlullah [saiisiiah aleyhi vasaiiem):
"
Allah'tan baka ilah olmadna,

benim de Allah'n Resulü olduuma ehadet etme, namaz klp zekat verme,

verilen emirleri dinleyip itaat etme, banza geçen yöneticilerle çekimeme,

cannz ile ailenizi koruduunuz gibi beni de korumanz artm kouyorum"

buyurdu. Onlar; "Kabul ediyoruz” dediler. Ensaridan biri: "Yâ Resûlallah! Bu

dediklerin senin içindir. Peki, bizim için bunun karlnda ne var?” diye

sorunca, Allah Resûlu: "Cennet ve zafer var" karln verdi .

1

bn Sa’d, a’bî'den bildirir: Hz. Peygamber Uttu Mi «M yannda amcas

Abbâs b. Abdilmuttalib ile birlikte Akabe’de, Ensâr’dan yetmi kiiyle

bulumak üzere yola çkt. Abbâs da ileri görülü birisiydi. Vardklannda,

Ensar’a: "Sözcünüz konusun, ama ksa konusun. Zira mürikler sizi

gözetleyebilir ve sizin bu durumunuzu Örenirlerse sizi rezil edebilirler” dedi.

Bunun üzerine sözcüleri olan Ebû Umâme künyeli Es'ad kalkt ve: "Ey

Muhammedi Rabbin için bizden ne istiyorsan söyle! Kendin için, ashabn için

bizden istediini söyle! Ve isteini yerine getirmemiz halinde Yüce Allah’n

karlk olarak bize ve size vereceinden haber ver!” dedi. Resûlullah (stttuM
«a±n):"Rabbim için, O’na ibadet etmenizi ve hiçbir eyi O'na ortak komamanz
istiyorum. Kendim ve ashabn için ise kendinizi koruduunuz gibi bizi

korumanz, yardm etmenizi ve barndrmanz istiyorum" buyurunca: "Bunu

yaparsak karlnda ne alacaz?” diye sordular. Resûlullah (sttfe Mi «M:
"Cennet sizin olur" karln verdi.” Ravi der ki: a'bî bu hadisi aktardnda:

"Genç, ihtiyar hiç kimse bu kadar ksa bir hutbe iitmi deildir” derdi.*

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "üphesiz Allah,

müminlerden canlarn ve mallarn, kendilerine verecei cennet

karlnda satn almtr..."3 âyetini okuduu zaman: "Zaten canlan kendisi

yaratm, mallan da kendisi ihsan etmitir” derdi .

4

’ bn Sa'd (3/609).
1 bn Sa'd (4/9).

3 Tevbe Sur. 111

* bn Ebî tybe (14/20).
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Ibn Ceninin bildirdiine göre Ibn Abbâs: "üphesiz Allah, müminlerden

canlarn ve mallarn, kendilerine verecei cennet karlnda satn

almtr..."' âyetini açklarken: “Yüce Allah canlannn ve mallannn karln
fazlasyla vermitir" demitir.

2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Hasan(- Basrî)’den bildirir: “Yeryüzünde ne

kadar mümin varsa: "üphesiz Allah, müminlerden canlarn ve mallarn,

kendilerine verecei cennet karlnda satn almtr ..."3 âyetinde

zikredilen alveriin içindedir." Baka bir lafzda Haan: “Yüce Allah'n her bir

müminle yapt alverie bakn" demi ve bu âyeti okumutur .

4

bnu'l-Münzir, Ayyâ b. Utbe el-Hadramî vastasyla shâk b. Abdillah el-

Medenî'den bildirir: "üphesiz Allah, müminlerden canlarn ve mallarn,

kendilerine verecei cennet karlnda satn almtr ..."3 âyeti nazil

olduu zaman Ensar’dan bir adam Resûlullah'n MaMu aieyti ««Hem) yanna girdi

ve: “Yâ Resûlallah! Bu, nazil olan bir âyet mi?" diye sordu. Allah Resulü:

"Evet!" karln verince, adam: “O zaman pek kazançl bir alveri oldu. Bu

alverii de ne bozar, ne de bozdururuz" dedi.

Ayyâ der kî: “shâk'n bana bildirdiine bütün Müslümanlar bu âyete

muhataptr. htiyaç annda savaa çkan veya bu yolda üzerine düen eyi

yapanlar bu âyetteki alverii yapm demektir. Ancak ihtiyaç annda savaa

çkmayanlar bu alveriin dndadr."

Ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "üphesiz

Allah, müminlerden canlarn ve mallarn, kendilerine verecei cennet

karlnda satn almtr. Artk, onlar Allah yolunda savarlar, öldürürler

ve ölürler. Allah, bunu Tevrat'ta, Incil'de ve Kur'ân'da kesin olarak

vaadetmitir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde

yapm olduunuz bu alveriten dolay sevinin. Asl büyük baar ite

budur"
6

âyetini açklarken öyle demitir: “Yüce Allah Cennet karlnda
müminlerden canlarn ve mallarn satn almtr. Buna karlk müminler

’ Tevbe Sur. 111
1 bn Cerîr (6/12).

3 Tevbe Sur. 111

4 bn Ebî Hâtim (6/1886).

5 Tevbe Sur. 111

6 Tevbe Sur. 111
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Allah yolunda müriklerle savarlar. Dümanlarla savar ve öldürülürler.

Yüce Allah da Tevrat'ta olsun, ncil'de olsun veya Kur'ân'da olsun Cennete

yönelik verdii sözünü tutar. Verilen sözü hiç kimse de Allah’tan daha iyi

yerine getiremez. O zaman siz de âyette zikredilen bu alverii kabul edip

buna sevinin. Yüce Allah'n kendi yolunda hem öldürülen, hem de ölenler için

verdii karlk olan Cennet, asl büyük kazanç ve baardr.” 1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Katâde:

"üphesiz Allah, müminlerden canlarn ve mallarn, kendilerine verecei

cennet karlnda satn almtr. Artk, onlar Allah yolunda savarlar,

öldürürler ve ölürler. Allah, bunu Tevrat'ta, Incil'de ve Kur'ân'da kesin

olarak vaadetmitir..."
2

âyetini açklarken öyle demitir: “Yüce Allah,

müminlere canlannn ve mallannn karln fazlasyla vermitir. Tevrat’ta

olsun, ncil'de olsun Allah yolunda öldürülen kiiyi de Cennete koyacann

sözünü vermitir.” 3

bn Cerîr ve Ebu’-eyh, imr b. Atiyye'den bildirir Her bir Müslüman, ifa

etse de ifa etmeden ölse de Yüce Allah'la öylesi bir alverii yapm
demektir. Zira Yüce Allah: "üphesiz Allah, müminlerden canlarn ve

mallarn, kendilerine verecei cennet karlnda satn almtr. Artk,

onlar Allah yolunda savarlar, öldürürler ve ölürler. Allah, bunu Tevrat'ta,

Incil'de ve Kur'ân'da kesin olarak vadetmitir. Kimdir sözünü Allah'tan

daha iyi yerine getiren? O halde yapm olduunuz bu alveriten dolay

sevinin. Asl büyük baar ite budur”4 buyurmutur .

5

Ebu’-eyh, Rabî’den bildirir: Abdullah b. Mes’ûd’un kraatinde bu âyet:

“aââJIi V jjvia^Ll îûl jj” lafzyladr.*’

Ebu’-eyh, Süddî'den bildirir: "üphesiz Allah, müminlerden canlarn ve

mallarn, kendilerine verecei cennet karlnda satn almtr..." 7

âyetini, "Güçsüzlere, hastalara ve sarfedecek bir eyi bulunmayanlara,

’ bn Ebî Hâlim (6/1887, 1888).
1 TevbeSur. 111

J bn Cerîr (12/6).

4 Tevbe Sur. 111
5 bn Cerîr (12/5, 6).

6 âzbir kraattir.

7 Tevbe Sur. 111
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Allah ve Peygamberine bal kaldklar müddetçe sorumluluk yoktur. yi

davrananlara sorumluluk olmaz. Allah balayandr, merhamet edendir"
1

âyeti neshetmitir.

Ebu'-eyh, Süleymân b. Musa'dan bildirir: "Yüce Allah'n müminlerden

canlann satn ald alveri gereince Müslümanlara yardm etmek her

müslümann üzerine farzdr.”

b i

û

yS\$\ b

b

jJUUJl 6.ijiUJl ûjgÛI

j4L> ^ OjajUJlj jjiÛJ

"Bunlar tövbe edenler, badet edenler, hamdedenler, oruç

tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyilii emredip

kötülükten alkoyanlar ve Allahn snrlarn koruyanlardr.

O müminleri müjdele!" (Tcvi>« Sur. 1 12)

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs’tan bildirir: "Bunlar tövbe

edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde

edenler, iyilii emredip kötülükten alkoyanlar ve Allah'n snrlarn

koruyanlardr..."
2
âyetinde zikredilen dokuz hasleti tayarak ölen kii, Allah

yolunda ölmü demektir.

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, bn Abbâs’tan bildirir: ehit, "Bunlar tövbe

edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde

edenler, iyilii emredip kötülükten alkoyanlar ve Allah'n snrlarm

koruyanlardr..." 3 âyetinde zikredilen dokuz hasleti tayan kiidir. O halde

"O müminleri müjdele.*4

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu' eyh'in

bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler,

hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyilii emredip

kötülükten alkoyanlar ve Allah’n snrlarn koruyanlardr. O müminleri

1 Tevbe Sur. 91
‘ Tevbe Sur. 112

5 Tevbe Sur. 112
4 Tevbe Sur. 112
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müjdele"' âyetini açklarken öyle demitir: Tevbe edenler irkten tövbe edip

nifaktan uzak durmulardr. badet edenler de her anlann ibadetle

geçirenlerdir. Bunlar bir ay iki ay deil, bir yl iki yl deil, saiih kulun:

"...Yaadm sürece bana namaz ve zekât emretti
" 2

dedii gibi her ann

ibadetle geçirenlerdir. Hamdedenler de her halleri için, bollukta da darlkta

da Allah’a hamdedenlerdir. Rükû ve secde edenler de farz klnan namazlarda

rükû ve secde edenlerdir. yilii emredenler önce kendileri iyilik yapanlardr.

Kötülükten alkoyanlar da önce kendileri kötülükten uzak duranlardr. Bunlar

Yüce Allah'n verdii emirleri ve koyduu hükümleri yerine getirirler. Âyetin

sonunda ise savaa katlmayan müminlere de müjde verilmitir.*

bn Ebî Hitim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "Tevbe edenler,

ibadet edenler..."4 buyruunu açklarken: "Daha önce içinde bulunduklan

irkten ve günahlardan tövbe edip Yüce Allah'a ibadet edenlerdir" demitir.

5

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Katâde: "Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç

tutanlar... ve Allah’n snrlarn koruyanlardr..."
6
âyetini açklarken öyle

demitin "Tevbe edenler irkten tövbe edip Müslüman olduktan sonra da

nifaktan uzak duranlardr. badet edenler de gece ve gündüzlerinin bir

bölümünü ibadete ayranlardr. Hamdedenler her halleri için Allah’a

hamdedenlerdir. Oruç tutanlar da Allah için bedenlerine oruç tutturanlardr.

Allah’n snrlarn koruyanlar da Yüce Allah'n farz kld eylere, helal ile

haramlara riayet edenlerdir."
7

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...badet edenler ..."
8

buyruunu açklarken: "Bunlar namaz klanlardr" demitir.

’Tevbe Sur. 112
1 Meryem Sur. 31
3 bn Ebî eybe (13/530), bn Cerir (12/8-10, 15, 16, 18, 19) ve bn Ebî Hâtim (6/1888,

1889, 1891, 1892).

4 Tevbe Sur. 112

3 bn Ebî Hâtim (6/1888, 1889).

6 Tevbe Sur. 112
7 bn Cerîr (12/9, 10, 15) ve bn Ebî Hâtim (6/1889, 1890, 1892).

8 Tevbe Sur. 112



514 -3 Tevbe (Berâe) Sûresi Wr

Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, uabu'l-îman 'da bn Abbâs’tan

bildirdiine göre Resûlullah (niuiahu deyhi «selem) öyle buyurmutur: "Cennete

girmek için ilk çartlacak olanlar bollukta da, darlkta da her halükârda Allah'a

hamdedenlerdir.
m

Ibnu'l-Mübârek'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: “Cennete girmek için

ilk çanlacak olanlar her halükarda" veya: “Bollukta da darlkta da Allah'a

hamdedenlerdir” demitir .

2

Beyhakî, uabu'l-îman'da Hz. Âie'den bildirin Resûlullah*a (sBlaiBhu aleyhi vsaBiem)

sevindirici bir haber geldii zaman: "yi eylerin, nimetleriyle tamama erdii

Allah'a hamdolsun" diye dua ederdi. Sevmedii kötü bir haber geldii zaman

ise: "Har halükârda Allah'a hamdederiz" diye dua ederdi .

3

bn Cerîr, Ubeyd b. Umeyr’den bildirin Hz. Peygamber'e (nfirfiahu deyf meiiBm)

ifadesi sorulunca: "Bunlar oruç tutanlardr" buyurmutur.
5

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, bn Abbâs'tan bildirin “Kuriân’da «seyahat»

yönünde kullanlan bütün ifadeler oruç tutanlar hakkndadr.”6

Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh ve Taberânfnin bildirdiine

göre bn Abbâs: “Âyette zikredilen «Sâihûn» ifadesi, oruç tutanlar

anlamndadr” demitir.
7

Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh, ibn Ebî Hâtim, Taberânî ve

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Mes’ûd: “Âyette zikredilen «Sâihûm>

ifadesi, oruç tutanlar anlamndadr” demitir .

8

bn Cerîrîin bildirdiine göre Hz. Âie: “Bu ümmetin seyahati oruçtur”

demitir.

1

1 Beyhakî (4373). Elbânî, es-Silsiletu'd-Da'îfe'de (2/93) hadisin zayf olduunu
söylemitir.

2
îbnu'l-Mübarek, Zühd (206).

3 Beyhakî (4375). Elbânî, es-Silsiletu's-SaJutu'da (265) hadisin sahih olduunu
söylemitir.

4 Tevbe Sur. 112
5 ibn Cerîr (1 2/1 U, 11).

6 bn Cerîr (12/13).

7 bn Cerîr (12/12).
8 bn Cerîr (12/11), bn Ebî Hâtim (6/1889) ve Taberânî (9095).
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Firyâbî, Müsedded, Müsned’de, bn Cerîr ve Beyhakî, uabu'l-îman’da

Ubeyd b. Umeyr vastasyla Ebû Hureyre’den bildirir: Resûlullah'a (seiiBiiahu aleyhi

vessUem) ifadesi sorulunca: "Bunlar oruç tutanlardr" karln
vermitir .

3

bn Cerîr, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve bnu’n-Neccâr, Ebû Salih vastasyla

Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (safeiiaho aleyhi meltem): "Ayette

zikredilen «Sâihûn» ifadesi oruç tutanlar anlamndadr" buyurmutur.
4

bn Merdûye, bn Mes'ûd'dan bildirin Resûlullah'a (sBiuiah. aleyhi »mitem)

ifadesi sorulunca: "Bunlar oruç tutanlardr" buyurdu.

bn Cerîrîin bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Âyette zikredilen «SdTîn»

ifadesi, oruç tutanlar anlamndadr" demitir.

0

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid:

ifadesini açklarken: "Bunlar oruç tutanlardr" demitir .

8

Ebû Nuaym, Hilye'de Hasan(- Basrî)'den aynsn zikreder.

9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Ebû Amr ei-Abdî'den bildirir: “Âyette zikredilen

«Sâihûn» ifadesi çokça oruç tutanlar anlamndadr."
10

bnu'l-Münzir, Süfyân b. Uyeyne'den bildirir: "Oruç tutan kiinin "Sâih

(seyahat eden)" olarak isimlendirilmesi; yeme, içme, cinsel iliki gibi dünya

zevklerinden uzak durmas dolaysyladr. Böylesi bir kii dünyay brakp

giden yolcu gibidir."

’ bn Cerîr (12/15).

2 Tevbe Sur. 112
J Metâlibu'l-Âliye’de (3999) geçtii üzere Müsedded, bn Cerîr (12/10, 11) ve Beyhakî

(3578).

4 bn Cerîr (12/11)

5 Tevbe Sur. 112
6 bn Cerîr (12/11).

7 Tevbe Sur. 112
8 bn Cerîr (12/13).

9 Ebû Nuaym (9/44).

,0 bn Cerîr (12/13) ve bn Ebî Hatim (6/1890).
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ibn Ebî Hâtim, Ca’de b. Hubeyre'nin azatls Ebû Fâhite'den bildirin

“Osmân b. Maz'ûn bir defasnda seyahate gücünün yetip yetmediini

denedi. Öncekiler de seyahati oruç tutup gece namazna kalkmak olarak

görürlerdi."
1

bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman'da Ebû

Umâme'den bildirir: Adamn biri seyahat için Resûlullah'tan (»Uallai» aM' w*ellem)

izin istedi. Allah Resûlü (sallallahu sleytii vasadem): "Ümmetimin seyahati, Allah yolunda

cihad etmektir" buyurdu .

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: “ü^UU”3
ifadesini açklarken

öyle demitir: “Bunlar hicret edenlerdir. Zira Muhammed'in (»iaiiahu »icyhi veseiiem)

ümmetinde hicret dnda seyahat yoktur. Öncekilerin seyahati de Medine'ye

gittikleri hicretti. Muhammed (saiiaiiahu aleyhi vesilem) ümmetinde de rahip gibi bir

yaam ekli yoktur/*

bn Cerîriin bildirdiine göre Vehb b. Münebbih: “Seyahat srail

oullannda vard" demitir.

5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre krime: Ji
” 6

ifadesini açklarken: “lim örenmek için seyahat etmektir" demitir.
7

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: “...yilii emredip kötülükten

alkoyanlar ve Allah'n snrlarn koruyanlardr. O müminleri müjdele
" 8

buyruunu açklarken öyle demitir: “Emredecekleri iyilik «Lâ ilahe illallah»

sözüdür. Alkoyacaklan kötülük ise irktir. Müjdelenen müminler de savaa

katlamayan müminlerdir.”

’ bn Ebî Hâtim (6/1890).

1 bn Eb Hâtim (6/1889), Taberânî (7708, 7760), Hâkim (2/73, "sahih") ve Beyhakî

(4226). Hasen hadistir (Elbârî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 2172).

5 Tevbe Sur. 112
4 bn Ebî Hâtim (6/1890).

5 bn Cerir (12/14, 15).

6 Tevbe Sur. 112
7 bn Ebî Hâtim (6/1890).

* Tevbe Sur. 112
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Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî: "...Allah'n snrlarn

koruyanlardr. O müminleri müjdele
* 1

buyruunu açklarken öyle demitir:

"Bunlar Yüce Allah'n müminlere kld farzlardr. Bu âyet de savaa

katlamayan müminler hakknda nazil oldu. Bir önceki âyet ise savaa

katlanlar hakkndadr. Bu âyetin sonundaki müjde ise savaa katlanlara

verilmitir."

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Rabî’ bu âyeti açklarken öyle demitir. Bu

âyet hakknda Resûlullah'n (saiiallahu aierh resellem) ashab öyle demilerdir: "Yüce

Allah Tevrat’ta, Incil’de ve Kur’ân'da bu âyette zikredilen eyleri yapp da

öldürülenleri ehit sayacan dile getirmitir. Bunlan yaparken ölenlere de

mükafatnn verileceini bildirmitir."

bnu'l-Münzir, Ebû Sâlih vastasyla Ebû Hureyre’den bildirir: "ehit

yatanda ölse dahi Cennete girendir.” bn Abbâs da: "Bunlar tövbe edenler,

ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler,

iyilii emredip kötülükten alkoyanlar ve Allah'n snrlarn

koruyanlardr ..."
2
âyetinde zikredilen dokuz hasleti tayarak ölen kiinin

ehit saylacan söylemitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ali vastasyla bn Abbâs'tan

bildirir: Yüce Allah: "üphesiz Allah, müminlerden canlarn ve mallarn,

kendilerine verecei cennet karlnda satn almtr ..." 3 buyurarak

Cennet karl müminlerden canlann ve mallann satn aldn ifade

etmitir. Sonrasnda: "Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler,

oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyilii emredip kötülükten

alkoyanlar ve Allah'n snrlarn koruyanlardr..."4 buyurmutur ki burada

Allah’n snriann koruma, Allah'a itaat için çaba göstermektir. Yüce Allah da

bunu cihad edenlere art komutur. Onlar bu art ifa ettikleri zaman Yüce

Allah da verdii sözü yerine getirecektir.

5

1 Tevbe Sur. 112
1 Tevbe Sur. 112

i Tevbe Sur. 111

4 Tevbe Sur. 112
5 bn Cerîr (12/17) ve bn Ebî Hatim (6/1892).
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"Cehennemlik olduklar anlaldktan sonra, akraba bile

olsalar mürikler için mafiret dilemek Peygambere ve
müminlere yaramaz. brahim'in babas için af dilemesi,

sadece ona verdii sözden dolay idi. Ne var ki, onun
Allah'n düman olduu kendisine belli olunca, ondan

uzaklat. üphesiz ki brahim, çok yumuak huylu ve pek
sabrl di." (Tevbc Sur. 1 13 , 1 14 )

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hatim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, DelâiVde Saîd b. ei-

Müseyyeb’den, o da babasndan bildirir: Ebû Tâlib'in vefat an geldiinde,

yanna Resûlullah (uiiaiiahu aleyh veseiiem) girdi. Ebû Tâlib'in yannda Ebû Cehl ve

Abdullah b. Ebî Umeyye ile karlat. Resûlullah (uBaiiahu ai«y*i «sefam), Ebû Tâlib'e:

"Amcacm ! «Lâ ilahe illallah» de ki, Yüce Allah'n kalnda bu sözünle sana

ahitlik edeyim" buyurunca, Ebû Cchl vc Abdullah b. Ebî meyye: “Ey Ebû

Tâlib! Abdulmuttalib’in dininden yüz mü çevireceksin?" diye çktlar.

Resûlullah(sJJ*.*ivat),amca5ina tevhid kelimesini söylemesi için tekrar tekrar

srarlarda bulundukça, Ebû Cehl ve Abdullah b. Ebî Umeyye de ayn eyi

söylediler. Ancak Ebû Tâlib, «Lâ ilâhe illallah» sözünü söylemedi ve en son

konutuu ey de Abdulmuttalib’in dini üzerinde olduu yönündeydi.

Resûlullah da^u*/v^rJona: "Vallahi, Yüce Allah beni nehyetmedii sürece

senin için balanma dilemeye devam edeceim " buyurdu. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Cehennemlik olduklar anlaldktan sonra, akraba bile olsalar

mürikler için mafiret dilemek Peygambere ve müminlere yaramaz"’

âyetini indirdi. Ebû Tâlib hakknda da Resûlu!lah’a(si*hitf*e5*n):
1

'Sen, sevdiini

1

Tevbe Sur. 113
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doru yola eritiremezsin, ama Allah, dilediini doru yola eritirir. Doru
yola girecekleri en iyi O bilir

"

1

buyurdu .

1

Tayâlisî, bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, Nesâî, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu-eyh, Hâkim, bn Merdûye, Beyhakî, uabu'I-

îman’dz ve Diyâ, el-Muhtâre’de Hz. Ali'den bildirir: Bir adamn mürik olan

anne babasna balanma dilediini duyduumda ona: "Mürik olduklan

halde onlara balanma m diliyorsun?” dedim. Adam: "Ama brahim

(aierteKHit) da babas için balanma dilememi miydi?” karln verdi. Bunu

Hz. Peygamber'e (saiisiiahu ieyht veseiiem) anlattmda: "Cehennemlik olduklar

anlaldktan sonra, akraba bile olsalar mürikler için mafiret dilemek

Peygambere ve müminlere yaramaz"3 âyeti nazil oldu .

4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, Ali b. Ebî Talha

vastasyla ibn Abbâs'tan bildirir Bu âyet nazil olana kadar Müslümanlar

mürik olan anne babalarna balanma dilerlerdi. Bu âyet nazil olduktan

sonra mürik olarak ölen anne babalanna balanma dilemekten sakndlar.

Ancak henüz hayatta olan mürik anne babalanna balanma dilemeleri

yasaklanmad. Daha sonra Yüce Allah: "brahim’in babas için af dilemesi,

sadece ona verdii sözden dolay idi ..."
5 âyetini indirdi. brâhim (aferhsseiam) da

babasna hayatta olduu sürece balanma diledi. Ölünce de balanma
dilemekte kaçnd.

6

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirir:

Ebû Tâlib hasta düünce Hz. Peygamber (ssUaHstu aieyt «seUemi ziyaretine gitti.

Müslümanlar "Muhammed (laMahu siayh «saiM amcasna balanma diliyor.

brahim bkfimdm) da babasna balanma dilemiti” dediler ve mürik

akrabalan için kendileri de balanma dilemeye baladlar. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Cehennemlik olduklar anlaldktan sonra, akraba bile olsalar

1 Kasas Sur. 56
1 Ahmed 39/78 (23674), Buhâri (1360, 3884, 4675, 4772, 6681), Müslim (24), Nesâî

(2034), bn Cerîr (12/20, 21), bn Ebî Hâtim (6/1894) ve Beyhakî (2/342, 343).

J Tevbe Sur. 113
4 Tayâlisî (133), Ahmed 2/162, 328 (771, 1085), Tirmizî (3101), Nesâî (2035), Ebû Ya’lâ

(335, 619), bn Cerîr (12/25, 26), bn Ebî Hâtim (6/1893), Hâkim (2/335) ve Beyhakî (9377,

9378). Hasen hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmiz, 2477).
5 Tevbe Sur. 114
6 bn Cerîr (12/23, 24) ve bn Ebî Hatim (6/1893).
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mürikler için mafiret dilemek Peygambere ve müminlere yaramaz" 1

âyetini indirdi. Daha sonra da: “brahim'in babas için af dilemesi, sadece

ona verdii sözden dolay idi. Ne var ki, onun Allah'n düman olduu

kendisine belli olunca, ondan uzaklat ..."
1
âyetini indirdi. brâhim (alerieseM

babasna hayatta olduu sürece Allah'a yönelir umuduyla balanma diledi,

ölünce de balanma dilemekten uzak durdu .

3

bn Cerîr, ibl vastasyla Amr b. Dînâr'dan bildirir. Resûlullah Mafchu aleyhi

veseiiem): "brahim mürik olan babasna balanma diledi. Ben de Rabbim beni

bundan alkoyuncaya kadar Ebû Tâlib'e balanma dileyeceim" buyurdu.

Ashab: “Hz. Peygamberin (süiuiahu aleyhi vasBiam) amcasna balanma diledii gibi

biz de mürik olan anne babamza balanma dileyelim" deyince de Yüce

Allah: "Cehennemlik olduklar anlaldktan sonra, akraba bile olsalar

mürikler için mafiret dilemek Peygambere ve müminlere yaramaz.

brahim'in babas için af dilemesi, sadece ona verdii sözden dolay idi. Ne

var ki, onun Allah'n düman olduu kendisine belli olunca, ondan

uzaklat ..."4 âyetlerini indirdi .

5

bn Cerir, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirir: Ebû Tâlib'in vefat an yaklanca

Resûlullah (saiiai*uieyh »Kellem) yanna geldi ve: "Amcaatmf Benim üzerimde anne

babamdan daha fazla hakkn oldu. Bir sözü söyle ki kyamet gününde efaatimi

hakkedesin. «La ilahe ilallah» de!" buyurdu." Ravi sonrasnda daha önceki

rivayetlerin benzerini zikreder.

6

ibn Cerir, Katâde'den bildirir: Hz. Peygamberin (»feflahu aleyhi mdM
ashabndan bir adamn bize anlattna göre Müslümanlar: “Yâ Resûlallah!

Babalarmzdan komularna iyi davranan, akrabalk balarn gözeten, darda

olann skntsn gideren ve anlamalanna vefa gösterenler var. Onlara

balanma dileyelim mi?" diye sorunca, Resûlullah (saibiiahu aleyhi veseiiam): "Vallahi

brahim'in babasna balanma diledii gibi ben de babama balanma

diliyorum" buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Cehennemlik olduklar

' Tevbe Sur. 113
1 Tevbe Sur. 114
5 bn Ebî Hatim (6/1894, 1895).

4 Tevbe Sur. 113, 114
5 bn Cerir (12/21).

6 bn Cerir (12/22).
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anlaldktan sonra, akraba bile olsalar mürikler için mafiret dilemek

Peygambere ve müminlere yaramaz"’ âyetini indirdi. Daha sonra bu

konuda brahim'i Caieyfisseiem) mazur görüp: "brahim’in babas için af dilemesi,

sadece ona verdii sözden dolay idi. Ne var ki, onun Allah’n düman
olduu kendisine belli olunca, ondan uzaklat ..."

2
buyurdu. Bize

bildirildiine göre Hz. Peygamber (saiiBiiahu aleyhi vndM öyle buyurmutur:

"Kulama deen ve kalbime ileyen baz sözler bana vahyedildi. Mürik olarak

ölen kiiye balanma dilememem emredildi. Kiinin malnn fazlasn vermesi

kendisi için daha hayrldr. Kiinin malnn fazlasn elinde tutmas da kendisi

için kötüdür. Yüce Allah kiinin ihtiyac kadar mal edinmesini knamaz."3

bn Sa'd ve bn Asâkir, Hz. Ali'den bildirin Resûlullah’a [*aiiaiWu «iByhi vesaiiam) Ebû

Tâlib'in vefatn bildirdiimde alad ve: "Gidip onu yka, kefenle ve defnet.

Allah onu balasn ve ona merhamet etsin" buyurdu. Gidip dedii gibi

yaptm. Resûlullah (sdbiiahu aleyhi voseHem) evinden çkmadan günlerce amcas Ebû

Tâlib için balanma diledi. Sonunda Cebrâil: "Cehennemlik olduklar

anlaldktan sonra, akraba bile olsalar mürikler için mafiret dilemek

Peygambere ve müminlere yaramaz"4 âyetiyle geldi .

5

bn Sa'd, Ebu'-eyh ve bn Asâkir, Süfyân b. Uyeyne vastasyla Amridan

bildirir. Ebû Tâlib öldüü zaman Resûlullah (saiiaMu a!eytu «sallan): "Allah sana

merhamet etsin ve seni balasn. Allah beni bundan alknyuncaya kadar da

sana balanma dileyeceim" buyurdu. Buna göre Müslümanlar da mürik

olarak ölen akrabalan için balanma dilemeye baladlar. Bunun üzerine

Yüce Allah: "Cehennemlik olduklar anlaldktan sonra, akraba bile olsalar

mürikler için mafiret dilemek Peygambere ve müminlere yaramaz"6

âyetini indirdi. Müslümanlar: “Ama brâhim (afeyhi*seM da babas için

balanma diliyordu” deyince. Yüce Allah cevaben: "brahim'in babas için

af dilemesi, sadece ona verdii sözden dolay idi. Ne var ki, onun Allah'n

düman olduu kendisine belli olunca, ondan uzaklat ..."7 âyetini indirdi.

1 Tevbe Sur. 113
2 Tevbe Sur. 1 14

3 bn Cerîr (1224).

1 Tevbe Sur. 113

5 bn Sa'd (1/123) ve bn Asâkir (66/336).
6
Tevbe Sur. 113

7 Tevbe Sur. 114
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brâhim (aleytaelam) babas henüz hayatta iken ona balanma diliyordu. Ancak

kafir olarak ölünce Allah düman olduu belli oldu.'

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Hasan(- Basrî)'den bildirir Ebû Tâlib ölünce Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aleyhi »eseiiem): '‘brahim mürik olan babasna balanma diledi.

Ben de bunu bana yasaklayan bir emir gelene kadar amcama balanma

dileyeceim

"

buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah: "Cehennemlik olduklar

anlaldktan sonra, akraba bile olsalar mürikler için mafiret dilemek

Peygambere ve müminlere yaramaz" 2
âyetini indirdi. Burada akrabalardan

kast Ebû Talib'tir. Ancak bu durum Hz. Peygamberce «mOonJ ar
gelince Yüce Allah ona: "brahim'in babas için af dilemesi, sadece ona

verdii sözden dolay idi. Ne var ki, onun Allah'n düman olduu

kendisine belli olunca, ondan uzaklat..." 3 buyurdu. Allah düman
olduunun belli olmas da mürik olarak ölmesidir. brâhim’in (aisyhiuM

babasna verdii söz ise babasna: "...Rabbimden senin için mafiret

dileyeceim. Çünkü O bana kar çok lütufkârdr"4 demesidir.3

bn CenVin Atiyye el*Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Cehennemlik olduklar anlaldktan sonra, akraba bile olsalar mürikler

için mafiret dilemek Peygambere ve müminlere yaramaz"6 âyetini

açklarken öyle demitin Hz. Peygamber (soIMbIU aM» «ailem) annesi için

balanma dilemek isteyince Yüce Allah onu bundan alkoydu. Hz.

Peygamber Uaiiaiiahu aleyhi vBssiiam): “Ama brâhim babasna balanma dilemiti
"

buyurunca: "brahim'in babas için af dilemesi, sadece ona verdii sözden

dolay idi. Ne var ki, onun Allah'n düman olduu kendisine belli olunca,

ondan uzaklat ...*7
âyeti nazil oldu.

’ bn Sa'd (1/123, 124) ve bn Asâkir (66/336, 337).

7 Tevbe Sur. 113

) Tevbe Sur. 114
4 Meryem Sur. 47
s bn Asâkir (66/337).
6 Tevbe Sur. 1 13

7 Tevbe Sur. 114
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Derim ki: “Zayf ve senedi illetli bir hadistir. Ravi Atiyye de zayf biridir. Bu

rivayet daha önce Ali b. Ebî Talha'nn bn Abbâs’tan olan rivayetine

muhaliftir. Ravi Ali de güvenilir ve deerli bir ravidir.'”

Taberânî ve bn Merdûye, krime vastasyla bn Abbâs’tan bildirir: Hz.

Peygamber (sslialiahu aleyhi vMBiem) Tebûk savandan döndükten sonra umre yapt.

Umreye giderken Usfân tepesinden inince ashabna tepenin yamacna

srtlarn vermelerini söyledi ve:
"
Ben gelinceye kadar öylece bekleyin

"

buyurdu. Sonra annesi Âmine'nin kabrine geldi. Orada Yüce Allah'a uzunca

yalvanp yakard. Sonra alamaya balad. Alamas artnca onu gören

Müslümanlar da: “Hz. Peygamber (sBiiaiiahu aleyhi «seiiem) ümmeti konusunda güç

yetirilemeyecek yeni bir emir ald diye bu ekilde alyor" diyerek alamaya

baladlar. Müslümanlar bu ekilde alamaya balaynca Hz. Peygamber

(saiBiahu aleyhi vmiiem) kalkp yanlanna geldi ve: "Neden alyorsunuz
?"

diye sordu.

Onlar: “Yâ Resûlallah! Biz senin alamana aladk. Zira ümmetin konusunda

güç yetirilemeyecek yeni bir emir aldn diye düündük" dediklerinde

Resûlullah (salleiiahu aleyhi veseilem) öyle buyurdu: "Hayr, zira bu dediinizin bir ksm
zaten olmutu. Ama annemin mezarna gittim ve kyamet gününde ona efaat

etmeme izin vermesi için Yüce Allah'a dua ettim, Ancak bana bu yönde izin

vermedi. Annem olduu için de ona acdm ve alamaya baladm. Sonrasnda

Cebrâil geldi ve: «brahim'in babas için af dilemesi, sadece ona verdii

sözden dolay idi. Ne var ki, onun Allah’n düman olduu kendisine belli

olunca, ondan uzaklat ...»
2

Sen de brahim'in babasndan uzak durmas gibi

annenden uzak dur" dedi. Ancak annem olduu için ona acdm. Ayrca

ümmetimi dört eye maruz brakmamas için Rabbme dua ettim. Bunlarn

ikisini kabul ederken ikisini kabul etmedi. Rabbimden, ümmetimin üzerine

gökten ta yadrmamasn, yerde suyla bomamasn, frkalara ayrmamasn

ve içlerinden binlerini kendilerine musallat etmemesini diledim. Gökten

üzerlerine ta yamamas ile suda boulmamalan isteini kabul etti. Ancak

frkalara ayrlp birbirlerini öldürmeleri ile kankl(siyasi kargaay) kabul

etmedi." Resûlullah'n (»iaiiahu aleyhi vEjaiiem) umreye gidiinde yolunu annesinin

kabrine doru çevirmesi annesinin Usfan’da Kedâ denilen bir aacn altna

’ bn Cerîr (12/23).
‘ Tevbe Sur. 1 14
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gömülü olmasndan dolayyd. Zira Usfân onlannd ve Hz. Peygamber (sbIIbMu

eteyhi ve»llem) orada domutu.1

bn Ebî Hâtim, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, DelâiVde Ibn Mes'ûd'dan

bildirin Bir gün Resûlullah (saiMiahu aleyh «dem! kabristana doru çknca biz de

peinden gittik. Kabristanda bir mezarn yanna gelip oturdu ve uzunca bir

süre yalvarp yakard. Sonra alaynca biz de alamaya baladk. Mezann

bandan kalknca Hz.Ömer yanna gitmek için kalkt. Resûlullah («laiiahu aiaytu

nullun] önce Ömer'i sonra da bizi yanma çard. "Neden alyorsunuz?" diye

sorunca: "Sen aladn diye bizde aladk" dedik. Bunun üzerine Resûlullah

(saMiaiu aleyhi mele*.) öyle buyurdu: "Yannda çöktüüm mezar, Âmine'nin

mezaryd. Rabbimden onu ziyaret için izin istediimde bu izni verdi. Ancak

ona balanma dileme konusunda izin istediimde buna izin vermedi ve:

«Cehennemlik olduklar anlaldktan sonra, akraba bile olsalar mürikler

için mafiret dilemek Peygambere ve müminlere yaramaz»2
âyetini

indirdi. Beni de bir çocuun annesine kar olan efkati tuttu da onun için

aladm. "3

bn Merdûye, Bureyde’den bildirin Hz. Peygamber (uilafeiu Btoyh vesdienö ile

beraberken Usfân'da durup saa sola bakt. Annesi Âmine'nin mezarn

görünce suya gidip abdest ald. Sonrasnda iki rekat namaz klarak dua

etmeye balad. Çok geçmeden sesli bir ekilde alamaya balad. Onun

aladn görünce biz de alamaya baladk. Daha sonra yanmza gelip:

"Neden aladnz?" diye sordu. "Yâ Resûlallah! Sen alaynca biz de

alamaya baladk" dedik. Allah Resulü (saJiBiishu aleyh w«fcm): "Ne olduunu

zannettiniz ki?" diye sorunca: "Yaptklanmzdan dolay azabn üzerimize

ineceini düündük" dedik. Allah Resulü de: "Öyle bir ey olmad" buyurdu.

"Ümmetine güç yetiremeyecei bir sorumluluk yüklendiini ve ona

acmandan dolay aladn düündük” dediimizde de öyle buyurdu:
"
Öyle

bir ey olmad. Fakat annem Âmine'nin mezarna urayp iki rekat namaz

kldm ve ona balama dilemem için Rabbimden izin istedim. Rabbim buna

izin vermeyince alamaya baladm. Sonra iki rekat daha klp ona balama
dilemem için Rabbimden izin istedim. Bu sefer ar bir ekilde azarlandm. Sesli

’ Taberânî (12049). bn Kesîr, Tefsir (4/159) der ki: "Siyakyla birlikte garîb bir

hadistir."

* Tevbe Sur. 113
J bn Ebî Hatim (6/1893, 1894), Hâkim (2/336) ve Beyhakî (1/189, 190).
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bir ekilde alamam da bundan dolay oldu." Daha sonra Resûlullah (saiaitahu aleyhi

««Bern) bineini istedi ve ona binip yola dütü. Fa2a gitmemiti ki vahyin

arlndan dolay devesi durdu. Yüce Allah orada: "Cehennemlik olduklar

anlaldktan sonra, akraba bile olsalar mürikler için mafiret dilemek

Peygambere ve müminlere yaramaz. brahim'in babas için af dilemesi,

sadece ona verdii sözden dolay idi. Ne var ki, onun Allah'n düman
olduu kendisine belli olunca, ondan uzaklat..."' âyetlerini indirdi.

2

bnu'l-Münzir, Taberânî ve Hâkim, bn Mes’ud’dan bildirir: Müleyke’nin

Ensar'dan ulan iki olu Hz. Peygamber’e (sallallahu aleyhi vbsbIIbiti) gelip: "Yâ Resûlallah!

Ölen annem kocasna sadk, misafiri arlayan birisiydi, ancak cahiliyede

küçük kzn diri diri topraa gömmütü. imdi annem nereye gidecek?” diye

sordular. Allah Resûlü: "Anneniz Cehenneme gidecek" karln verdi. Bu

durum onlan çok üzdü ve kalkp gittiler. Ancak Resûlullah (saiieiiaiu aleyhi Yesaiiem)

onlan çard ve:
"
Benim annem de sizin annenizle birlikte olacak" buyurdu.

Münafklardan biri bunu duyunca: "Biz bu adamn peinden gidiyoruz, ama

Müleyke'nin çocuklarnn annelerine faydas ne ise bunun da annesine o

kadar faydas olacak” dedi. Ensar’dan genç biri -ki onun kadar çok soru

soran birini görmü deilim- Allah Resûlü'ne: "Yâ Resûlallah! Senin babann

yeri neresi?” diye sorunca, Allah Resûlü (saUiahu aleyhi vaiiam): "Makam-

Mahmud'da durduum zaman annem ve babama yönelik ne istersem Rabbin bu

isteimi yerine getirecektir" buyurdu.

Bunun üzerine o münafk, Ensari gence: "Ona Makam- Mahmud'un ne

olduunu sor" deyince, Ensari genç: "Yâ Resûlallah! Makam- Mahmud da

nedir?" dedi. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi »saM öyle buyurdu: "Bu, Yüce Allah'n

kürsüsüne inecei bir gündür ki kürsü Yüce Allah'n azametinden dolay

birinizin henüz yeni olan eyerinin gcrdamas gibi gcrdar. Kürsünün de

genilii gök ile yer aras kadardr. Sonrasnda sizler çplak, yalnayak ve

sünnetsiz bir ekilde huzura gelirsiniz. lk giydirilecek kii de brahim (afeyhiBeium)

olacaktr. Yüce Allah: «Dostumu giydirin!» buyurunca Cennetten iki parçalk

ince ve yumuak bir giysi getirilir ve giydirilir. Ben de Yüce Allah’n sanda

bir makamda dururum ki gelmi geçmi tüm insanlar bu makammdan dolay

1 Tevbe Sur. 113, 114
1 Ahmed 38/111, 124, 145, 146 (23003, 23038). Muhakkikleri: "Sahih hadistir"

demilerdir.
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bana gbta eder. Sotra Kevser'de benim havuzuma doru bir nehir açlr."

Münafk bunu duyunca, Ensarl gence: "Böylesini imdiye kadar duymu
deilim. Ama her nehrin içinde mutlaka çamur da olur çakl da. Sor bakalm

bu dedii nehir nasl akyor?" dedi. Genç sorunca, Allah Resûlü: "Bu nehrin

çamuru da çakl da miskten olur" karln verdi. Münafk, Ensarl gence:

"Böylesini imdiye kadar duymu deilim. Ancak her nehrin mutlaka bitkisi

de olur. Sor bakalm bu nehrin bitkisi var m?” deyince, genç: "Yâ Resûlallah!

Bu nehrin bitkisi var m?” diye sordu. Allah Resûlü (mMUu aleyhi «nllem): "Evet, var"

karln verdi. Genç: "Peki bu bitki nedir?” diye sorunca, Allah Resûlü {saiiaiiahu

aleyhi *«*I1«ti): "Dallar altndan olan bitkiler" buyurdu. Münafk, Ensarl gence:

"Böylesini imdiye kadar duymu deilim. Ancak her bitkinin mutlaka

meyvesi de olur. Sor bakalm bu bitkilerin meyvesi var m?” deyince, genç:

"Yâ Resûlallah! Bu bitkilerin meyvesi var mt?” diye sordu. Allah Resûlü (sallallaluj

aleyhi »esellem): "Evet! Bu bitkinin meyvesi inci ile mercandr" karln verdi.

Münafk, Ensarl gence: "Böylesini imdiye kadar duymu deilim. Sor

bakalm bu havuzun içecei nasl?” deyince, genç: "Yâ Resûlallah! Senin

havuzun içecei nasl?" diye sordu. Allah Resûlü (sdlaiiahu aleyhi veselem): "Sütten

beyaz ve baldan tatldr. Yüce Allah bu içecekten birine bir yudum içimse o kii

bir daha susuzluk çekmez. Kimi de bu sudan mahrum brakrsa o kii artk

hiçbir içecee kanmaz " karln verdi.'

bn Sa'd, Kelbî ile Ebû Bekr b. Kays el-Cu'fî'den bildirir: Cu'fe kabilesi

Cahiliye'deyken kalp yemeyi haram sayarlard. Bunlardan anne bir karde

olan Kays b. Seleme ile Seleme b. Zeyd, Resûlullah'a (sallaltahu aleyh «afcnl gelip

Müslüman oldular. Resûlullahisaiyahu aleyhi resellenO; "Bana söylenene göre sîzler kalp

yemiyormusunuz " buyurunca, onlar: "Evet, yemiyoruz” dediler. Allah

Resûlü {uiiaKahu aleyhi «selleri») de: "Ancak kalp yemeden Müslümanlnz

tamamlanmaz" buyurdu. Sonra bir kalp getirterek kzartt ve onlara yedirdi.

"Yâ Resûlallah! Annemiz Müleyke bintü'l-Halevi darda olann skntsn

giderir, aç olan doyurur ve fakirlere efkat gösterirdi. Ne var ki daha önce

küçük kzn topraa diri diri gömmütü. Onun durumu ne olacak?” diye

sorduklannda: "Diri diri topraa gömen de gömülen de Cehennemdedir"

karln verdi. ki karde öfkeyle kalkp gidince Allah Resûlü («Mu atayhi realhm):

"Yanma geri dönün!" diye seslendi. Geldiklerinde;
"Benim annem de sizin

’ Taberânî (10017, 10018), Hâkim (2/364, 365) ve Ahmed 6/328-330 (3787).

Muhakkikleri; "isnad zayftr" demilerdir.
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annenizin yannda olacak" buyurdu. Ancak bu durumu kabullenemediler ve:

“Vallahi bize kalp yediren ve annemizin Cehennemde olacan söyleyen biri

peinden gidilmeyi hakeden biri deil!" dediler. Giderken de ashâbdan zekat

develerini otlatan biriyle karlatlar. Onu baladlar ve develeri de sürüp

gittiler. Hz. Peygamber UaUlhu aleyh «sciiem) durumdan haberdar olunca: "Allah,

Ri'l, Zekvân, Usayya, Lihyân kabileleri ile Harîm ve Murrân oullarndan olan

Müleyke'nin iki oluna lanet etsin!" diyerek onlan da lanet ettii kiilerin

arasna katt .

1

bnu’I-Münzir, bn Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah: "Rabbin, sadece

kendisine kulluk etmenizi, ana babanza da iyi davranmanz kesin bir

ekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yannda yalanrsa,

kendilerine 'of!' bile deme; onlar azarlama; ikisine de güzel söz söyle.

Onlara acyarak alçak gönüllülük kanatlarn ger ve: «Rabbiml Küçükken

beni yetitirdikleri gibi sen de onlara merhamet et!» de
"2 buyurduktan

sonra bir istisnada bulunmu ve: "Cehennemlik olduktan anlaldktan

sonra, akraba bile olsalar mürikler için mafiret dilemek Peygambere ve

müminlere yaramaz. brahim'in babas için af dilemesi, sadece ona verdii

sözden dolay idi..."* buyurmutur.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Onun Allah'n

düman olduu kendisine belli olunca ..."4 buyruunu açklarken: “Babas

ölünce onun Allah düman olarak öldüünü de anlad, zira ölümüyle tövbe

kaps da kapanm oldu" demitir.

5

Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, Ebû Bekr e-

âfiî, Fevâid'de ve Diyâ, el-Muhtâre’de bn Abbâs'tan bildirir: “brâhim

(aieytunJvn) babasna ölene kadar balama dilemeye devam etti. Ölünce de

Allah düman olarak öldüü belli oldu ve balanma dilemeyi brakt."6

’ bn Sa'd (1/324, 325).

1

srâ Sur. 23, 24
} TevbeSur. 113, 114
4 Tevbe Sur. 114
s bn Cerîr (12/29) ve bn Ebî Hatim (6/1895).
6 bn Cerîr (12/30), bn Ebî Hâtim (6/1894, 1895) ve Diyâ 10/397 (420).
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Abdurrezzâk'tn bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onun Allah’n düman
olduu kendisine belli olunca ..."

1 buyruunu açklarken: "Kafir olarak

ölmesiyle Allah düman olduu belli olmutur" dedi .

2

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, Ebû Zer'den bildirir: Adamn biri

Kâbe'yi tavaf ediyor ve dua ederken de arada: "Vah! Vah!" diyordu. Bunun

üzerine Resûlullah (sallaiiahu Bieyh veseiiem): "Bu adam evvâh biri

"

buyurdu .
3

Abdullah b. Ahmed, Zevâidu'z-Zühd’de, bn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Ebu’-eyh ve Beyhakî, uabu'l-îman'da bildirdiine göre Ka'b:

"...üphesiz ki brahim çok yumuak huylu ve pek sabrl idi
"4 buyruunu

açklarken: "brahim (aByhisseiam) Cehennem ateini hatrlad zaman: "Ateten

yana vah bana! Vah bana! derdi."5

Ebu'-eyh, Ebu’l-Cevzâ'dan aynsn zikreder.

bn Merdûye, Câbir'den bildirir: Adamn biri yüksek sesle zikir yapnca

baka biri: "u adam sesini kssa daha iyi olurdu” dedi. Bunun üzerine

Resûlullah (tBiiai*iu«M'i«sei« ): "Ottu rahat brak, zira evvâh bir adamdr" buyurdu.

Taberânî ve bn Merdûye, Ukbe b. Âminden bildirin Resûlullah (aiiaBah aleyhi

«sîiiem), Zul-Bicâdeyn adnda bir adam için: "Bu adam evvâh biri

"

buyurdu. Zira

Zul Bicâdeyn Kur’ân okuyarak ve dua ederek Yüce Allah’ çokça zikrederdi .

6

bn Merdûye, ibn Abbâs’tan bildirin Hz. Peygamber (sallaiiahu alay* vEseHem) ölen

bir adam mezanna indirdi ve: ",Allah sana merhamet etsin! Zira evvâh ve

Kur'ân' çokça okuyan biriydin" buyurdu.

' Tevbe Sur. 114
1
Abdurrezzâk (9937).

3 bn Cerîr (12/42), bn Ebî Hatim (6/1895. bn Kesîr, Tefsîr (4/163): "Garîb bir hadistir"

demitir.
3 Tevbe Sur. 1 14

5 Abdullah b. Ahmed (sh. 78), bn Cerîr (12/42, 43), bn Ebî Hâtim (6/2059) ve Beyhaki

(916).

6 Taberânî 17/295 (813) ve Ahmed 28/655 (17453). Muhakkikleri: "Hasen liayrihi"

demilerdir.
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bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve ibn Merdûye, Abdullah b. eddâd

b. el-Hâd'dan bildirir: Adamn birf: "Yâ Resûlallah! Evvâh ne demektir?" diye

sorunca: "Huu içinde ve boyun eerek Allah'a dua eden kiidir" buyurdu .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânf ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn

Mes’ûd: "Evvâh, çokça dua eden demektir" demitir.

3

Ebu’-eyh, Zeyd b. Eslem'den bildirin "Evvâh, hastann acdan ahlamas

gibi huu içinde Allah'a yalvaran kiidir" demitir.

Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Taberânî ve Ebu'-eyh, Ebu'l-Ubeydeyn’den bildirir: Abdullah b.

Mes'ûd'a evvâh' sorduumda: "efkatli ve merhametli olan kiidir" dedi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "Evvâh, çokça tövbe edip Allah’a yönelen mümin kiidir"

demitir .

4

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Evvâh, yumuak huylu ve

itaatkar mümindir" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Eyyûb: "Evvâh, günahlann

hatrladkça istifar eden kiidir" demitir.
5

bn Cerîriin Avfî vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs: "Evvâh, Habe

dilinde mümin kii anlamndadr" demitir.

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: "Evvâh, kesin bir imana sahip kiidir" demitir .

7

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Ebû Zabyân vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Evvâh, kesin bir imana sahip kiidir "demitir .

1

’ bn Cerîr (12/43, 44) ve bn Ebî Hâtim (6/1895, 1896).

’ bn Cerîr (12/34) ve Taberânî (9004).

3 Abdurrezzâk (1/290), îbn Cerîr (12/35, 36) ve bn Ebî Hâtin (6/1896) ve Taberânî

(9002. 9006. 9007).

3 bn Cerîr (12/40) ve bn Ebî Hâtûn (6/1896).

5 bn Ebî Hâtûn (6/1896).
s bn Cerîr (12/40).

7 bn Cerîr (12/38, 39) ve bn Ebî Hâtim (6/1896)
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bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs:

"Evvâh, Habe dilinde kesin bir imana sahip kii anlamndadr" demitir.

2

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid: “Evvâh, Habe dilinde kesin

bir imana sahip kii anlamndadr" demitir.

3

bn CerîHin bildirdiine göre Atâ: “Evvâh, Habe dilinde kesin bir imana

sahip kii anlamndadr" demitir/

bn CerîHin bildirdiine göre Dahhâk: “Evvâh, Habe dilinde kesin bir

imana sahip kii anlamndadr” demitir.

5

bn Cerîrîin bildirdiine göre krime: “Evvâh, Habe dilinde kesin bir imana

sahip kii anlamndadr" demitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzîr ve bn Ebî Hâtim'in baka bir kanalla bildirdiine

göre Mücâhid: “Evvâh, kesin bir imana sahip fakih kiidir" demitir .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre a'bî: “Evvâh, Allah’ çokça tebih eden

kii demektir" demitir .

7

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Meysere:

“Evvâh, Allah' çokça tebih eden kii demektir" demitir.

bn Cerîr ile Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Amr b. urahbîl: “Evvâh, Habe
dilinde merhamet sahibi efkatli kii demektir" demitir.

8

bnu’l-Miinzir’in bildirdiine göre Amr b. urahbîl: “Evvâh, Habe dilinde

çokça tebih eden kii anlamndadr" demitir.

bn Cerîr ve bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn “Evvâh,

Allah’ çokça tebih eden kii demektir" demitir.

1

'bn Cerîr (12/38).

’ bn Cerîr (12/38).

5 bn Ebî Hatim (6/18%).
4 bn Cerîr (12/39).

* bn Cerîr (12/40).

4 bn Cerîr (12/43).

7 bn Ebî Hatim (6/18%, 2059).

* bn Cerîr (12/38).
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Buhârî, Târih’de Hasan(-t Basrî)'den bildirir: "Evvâh, kalbi Allah’a bal
olan kiidir."

2

Ebu’-eyh, brâhîm(-i Nehaî)’den bildirir: “brahim (ateyhissEam) efkati ve

yumuak huyundan dolay evvâh olarak isimlendirilirdi."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basri): oijV of
3

buyruunu alklarken: "Halîm, merhamet sahibi ve yumuak huylu

demektir" demitir.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...üphesiz ki brahim çok

yumuak huylu ve pek sabrl idi
"5 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Yumuak huyundan dolaydr ki birisi kendisine eziyet ettii zaman: "Allah

sana hidayet versin" derdi .

6

Abd b. Humeyd, bn Abbâs'tan bildirir: Dört âyet dnda Kuriân'da

indirilen her âyet hakknda bilgim vardr. Bunlardan biri "Rakîm”7 kelimesidir.

Bu kelimenin ne anlama geldiini bilmiyordum. Ka’b’a sorduumda bunun

«kasaba» anlamna geldiini söyledi. Bir dieri “Hanân ” 8
kelimesidir. Ne

anlama geldiini bilmiyorum, ama efkat anlamna geldiini düünüyorum.

Bir dieri de "islîn"9
ifadesidir. Bunun da ne anlama geldiini bilmiyorum,

ancak zakkum olduunu düünüyorum. Zira Yüce Allah: "Muhakkak ki

zakkum aac, günahkârlarn yiyeceidir
"'0 buyurmutur. "Evvâh" ifadesi

de, Habe dilinde kesin bir imana sahip kii anlamndadr.

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: “Evvâh, mümin kii

anlamndadr2' demitir.

’ bnCerîr (12/41).
1 Buhârî (2/326).

1 Tevbe Sur. 114
4 bn Ebî Hatim (1897, 2058).

5 Tevbe Sur. 114
6 bn Ebî Hatim (6/2058).
7 KehJf Sur. 9
8 Meryem Sur. 13
9 Hakka Sur. 36
10 Duhân Sur. 43, 44
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Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: “Ewâh, Allah'a boyun een
tövbekâr kiidir" demitir.

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ukbe b. Âmin "Ewâh, Allah’

çokça zikreden kii anlamndadr" demitir.'

(Uii* ij Jüu ujî ü b'i uj

"Allah, bir milleti doru yola eritirdikten sonra,

saknacaktan eyleri onlara açklamadkça sapkla
düürmez. Allat üphesiz her eyi bilir." (TevU s ur. 115)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "Allah, bir milleti doru yola eritirdikten sonra,

saknacaklar eyleri onlara açklamadkça sapkla düürmez ...”
2

âyetini

açklarken öyle demitir: "Âyet özel olarak müminlerin müriklere

balanma dilemeleri, genel olarak da Allah'a itaat adna yapmalar ve uzak

dumnalan gerekenler hakknda bir açklamadr."3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde: "...Saknacaklar eyleri onlara

açklamadkça sapkla düürmez ..."4 buyruunu açklarken: "Yapmalar ve

uzakdurmalan gereken eyleri açklamadkça sapkla düürmez" demitir .

3

bnu'l-Münzir, Yahya b. Akîl’den bildirir: Yahya b. Ya’mer bana bir kat
verdi ve: “Bu, Abdullah b. Mes'ûd'un her Perembe akam arkadalanna

verdii hutbedir" dedi. Ravi hadisi zikrettikten sonra söz konusu hutbede

Abdullah’n öyle dediini bildirir: "Kii sabah vakti elinden geldii kadaryla

öretmek veya örenmek üzere evinden çksn. Baka eyler için de

çkmasn. Zira alim ve talebe hayrda ortaktrlar. Ey insanlar! Sîzlere gerekli

açklamalar yaplmadan baz eylerden sorumlu tutulmanz konusunda

herhangi endiem yoktur. Zira Yüce Allah: «Allah, bir milleti doru yola

’ bn Cerîr (12/48).
1 Tevbe Sur. 115

3 bn Cerîr (12/47, 48) ve bn Ebî Hatim (6/1897).

4 Tevbe Sur. 115

5 bn Ebî Hatim (6/1897).
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eritirdikten sonra, saknacaklar eyleri onlara açklamadkça sapkla
düürmez ...»

1

buyurur."

Ibn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, bir milleti doru
yola eritirdikten sonra, saknacaklar eyleri onlara açklamadkça

sapkla düürmez"2
âyetini açklarken öyle demitir: “Âyet, Bedir

savanda ele geçirilen esirlerden fidye almalar üzerine nazil olmu ve

kendilerine bu konuda izin verilmeden fidyeyi almalarnn doru olmad
ifade edilmitir. Ancak Yüce Allah bir konu hakknda yasan koyup gerekli

açklamay yapmadkça bir topluluu u yünde ilemi olduklar günahtan

dolay cezalandracak deildir."

s

rfj 4^ P pPt JiJ 4.4 çüt u

rrTJ jJj

"Andolsun ki Allah, müslümanlardan bir grubun kalpleri

erilmeye yüz tuttuktan sonra. Peygamberi ve güçlük

zamannda ona uyan Muhacirlerle Ensar' affetti. Sonra da
onlarn tövbelerini kabul etti, çünkü O, onlara kar çok

efkatli, pek merhametlidir." (Tevbc Sur. m)

Ibn Cerîr, bn Huzeyme, bn Hibbân, Hâkim, bn Merdûye, Ebû Nuaym,

Delâil’de, Beyhakî, Delâil’de ve Diyâ, el-Muhtâre 'de bn Abbâs’tan bildirin

Ömer b. el-Hattâb'a: "Âyette bahsedilen güçlük zamann bize anlatsana"

dediklerinde Ömer öyle anlatt: "Hz. Peygamber (saiyehu aleyhi mellem) ile birlikte

iddetli scaklann olduu bir zamanda Tebûk savama çktk. Konakladmz

bir yerde de öyle susuz kaldk ki bundan dolay öleceimizi düünmeye

baladk. Bazlanmz develerini kesmeye, ikembenin içindeki skp suyunu

içmeye, geri kalan art da serinlemek için cierinin üzerine koymaya

balad. Bunu gören Ebû Bekr es-Sddîk: "Yâ Resûlallah! Yüce Allah sana hep

hayrl dualara altrmtr. Bizim için dua et" deyince, Allah Resûlü (saRallahu alayhi

«selim) dua için elerini kaldrd. Ellerini indirmeden gök gürüldedi, hava deiti

' TevbeSur. 115
1 Tevbe Sur. 115
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ve yamur inmeye balad. Bu ekilde yanmzdaki kaplan su ile doldurduk.

Ancak iyice baktmzda yamurun bizim askeri karargahn dna inmediini

fark ettik .

1

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid: “...Güçlük

zamannda ..."
2 buyruunu açklarken: "Bundan kast, Tebûk savadr”

demitir.

3

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde:

"Andolsun ki Allah, müslümanlardan bir grubun kalpleri erilmeye yüz

tuttuktan sonra. Peygamberi ve güçlük zamannda ona uyan Muhacirlerle

Ensarî affetti ..."'1 âyetini açklarken öyle demitir: "Bunlar am taraflanna

yaplan Tebûk seferinde Resûlullah'n (sdlellshu aleyhi veseiiam) peinden giden ve ona

uyan Müslümanlardr. Bu sefere an scaklann olduu bir zamanda

çkmlardr ki bu yolculuk srasnda çektikleri skntlar ancak Allah bilir. Bize

anlatlana göre bu yolculuk srasnda iki kii bir hurmay ikiye bölerek

paylarlard. Hatta bir hurmay srasyla azlarda dolatrp suyunu emerler

ardndan su içerlerdi. Sonrasnda Yüce Allah onlarn tövbelerini kabul edip

sa salim geri döndürmütür .

5

bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve Beyhakî, Delâil’de bildirdiine göre Abdullah

b. Muhammed b. Akîl b. EbîTâlib: "...Peygamberi ve güçlük zamannda ona

uyan Muhacirlerle Ensarî affetti. buyruunu açklarken öyle demitir:

"Müslümanlar Tebûk savana ar scaklarn olduu bir zamanda çktlar.

Binek azlndan her bir deveye srasyla üç kii biniyordu. Bu scaklarda

susuzluk da çekince develerini keserek ikembelerin suyunu skp içmeye

baladlar. Bu savata su tedariki, nafaka temini ve binek konusunda

güçlükler çekilmitir.”7

1 bn Cerîr (12/52), ibn Huzeyme (101), bn Hibbân (1383), Hâkim (1/159, "sahih")

Ebû Nuaym (452) ve Beyhakî (5/231). bn Hibbân'n muhakkiki: "snad sahihtir'

demitir.
3 Tevbe Sur. 117

3 bn Cerîr (12/50, 51).

4 Tevbe Sur. 117
5 bn Ebî Hâtim (6/1899).
6 Tevbe Sur. 117
7 bn Ebî Hâtim (6/1898) ve Beyhakî (5/227).
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bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Câbir:

''...Peygamberi ve güçlük zamannda ona uyan Muhacirlerle Ensar'

affetti...'” buyruunu açklarken: “Binek, azk ve su konusunda maruz

kaldklan güçlük ile skntlardr" demitir.*

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti: " jUALr vjiî CaPJ Ltt X50

(=Müslümanlardan bir grubun kalpleri erildikten sonra...)" lafzyla

okumutur.3

,>jV diu s> UîU od-JJi biJi

P
|. p |tî <^1 Mi il & U-i* M i> i

j

rr^ > » k iy.M

"Ve geri kalm üç kiinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü,

geniliine ramen onlara dar gelmi, vicdanlar

kendilerini sktkça skmt. Nihayet Allah'tan yine Allah a

snmaktan baka çare olmadn anlamlard. Sonra eski

hallerine dönmeleri için Allah onlann tövbesini kabul etti,

çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir."

(Tevbe Sur. 11

8

)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh, bn Mende, bn Merdûye ve bn

Asâkirîin bildirdiine göre Câbir b. Abdillah: "Ve savatan geri kalm üç

kiinin de tövbelerini kabul etti ..."
4 buyruunu açklarken: “Bunlar Ka'b b.

Mâlik, Hilâl b. Umeyye ve Murâre b. Câriye’dir ki üçü de Ensar’dand”

demitir.5

bn Merdûye, Mucemmi’ b. Câriye'den bildirir: "Savatan geri kalp da

sonradan Allah tarafndan tövbeleri kabul edilen üç kii Ka’b b. Mâlik, Hilâl b.

Umeyye ve Murâre b. RibVdir."

1

Tevbe Sur. 117
1 bn Cerîr (12/51).

3 âz bir kraattir.

4 Tevbe Sur. 118
5 ibn Cerîr (12/55) ve bn Asâkir (50/195).
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bn Merdûye, bn ihâb'dan bildirir: "Savatan geri kalan üç kii Selime

oullarndan Ka'b b. Mâlik, Vâkif oullanndan Hilâl b. Umeyye ve Amr b. Avf

oullanndan Murâre b. RibVdir."

bn Merdûye, Enes b. Mâlik'ten bildirin Resûlullah (saMiahu bM>> «seM Tebûk

sava dönüünde Zû Evân'da konaklaynca savaa katlmayan münafklarn

geneli onu karlamaya çktlar. Ancak Resûlullah (saMiu bMi /esriim), ashabna:

"Ben izin vermeden bizimle birlikte savaa çkmayan kiilerle konumayn"

buyurdu. Bunun içindir ki onlarla kimseler konumad. Resûlullah (sbIIbIIbHu aleyhi

vsssiiem) Medine'ye geldii zaman savatan geri kalanlar kendisini selamlamak

üzere yanna geldiler. Ancak Resûlullah (saiisiiahu aleyhi «seiiem) ile birlikte dier

Müslümanlar da onlardan yü2 çevirdiler. Öylesi savaa katlmayan birinden

babas, kardei ve amcas bile yüz çeviriyordu. Bunun üzerine savaa

katlmayanlar Resûlullah’n (»Mhu eiayhi maHm) yanna gelip sknt ve hastalktan

yana mazeretler göstermeye baladlar. Sonunda Resûlullah (aMata eieyhi ««M
onlara acd. Biatlann kabul edip onlara balanma diledi. Dine yönelik

içinde herhangi bir üphe ve nifak tamayp savaa katlmayanlar üç kiiydi ki

Yüce Allah da bunlan Tevbe Sûresi’nde zikretmitir. Bunlar Ka'b b. Mâlik es-

Sülemî, Hilâl b. Umeyye el-Vâkifî ve Murâre b. RibT el-Âmirî'dir.

bn Mende ve ibn Asâkir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Ve savatan geri

kalm üç kiinin de tövbelerini kabul etti ..."
1 buyruunu açklarken:

"Bunlar Ka'b b. Mâlik, Murâre b. er-Rabî' ve Hilâl b. Umeyye’dir" demitir.
2

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, bn Merdûye ve Beyhakî, Zührî vastasyla

Abdurrahman b. Abdillah b. Ka'b b. Mâlik'ten, o da Ka'b kör olduunda

oullan arasnda onun rehberliini yapan Abdullah b. Ka’b b. Mâlik'ten

bildirir: Ka’b b. Mâlik’in Tebûk savandan geri kaln anlatrken öyle

dediini iittim: Bedir sava hariç Tebûk savana kadar Resûlullah'n [uJU*

aleyhi mailem) katld hiçbir savatan geri durmadm. Bedir savandan geri

duranlar da ktnanmamtr. Zira o zaman Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «afen)) Kurey

kervann hedefleyerek çkmt, ama Yüce Allah beklenmedik bir ekilde

Müslümanlarla mürikleri (Bediride) kar karya getirmitir. Islâm dini

1 Tevbe Sur. 118
1 bn Asâkir (50/195).
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üzerine sözletiimiz Akabe gecesinde Resulullah’la tsaflanahu aiaytu mallm)

beraberdim. Bedir sava insanlar Akabe biatndan daha fazla etkilemi olsa

da Bediride bulunmay Akabe'de bulunmaya tercih etmem. Tebûk

savandan geri durduumda hiç olmadm kadar güçlü ve bolluk

içindeydim. Zira o savaa kadar iki deveyi yanmda bir araya getirebilmi

deildim.

Resûlullah (»ieiiahu aleyhi veselM bir yere savaa çkmak istedii zaman düman
artmak için mutlaka baka bir yere çkt izlenimini verirdi. Ancak bu

savaa çkarken öyle yapmad. iddetli bir scakta uzun bir yolculua, çöl olan

bir yere ve kalabalk bir düman üzerine yola koyuldu. Müslümanlarn sava

için hazrlanmalann söyledi ve gidecei yönü de bildirdi. Resûlulah’n da

(saiaiiahu aleyhi veeeiiem) yannda büyük bir Müslüman topluluu topland. O kadar

kalabalklard ki büyük bir kitap bile askerlerin adlarn kaydetmeye yetmezdi.

Öyle ki Müslümanlardan biri savaa katlmasa hakknda vahiy inmedikten

sonra fark edilmeyeceini düünürdü. Resûlullah [safiaiiahu aleyhi mtllem) o savaa

meyvelerin olgunlap çok sevdiim gölgelerin de çoald bir zamanda çkt.

Resûlullah'la (saiBlahu aleyhi »eselM birlikte Müslümanlar da sava hazrlklann

yaptlar. Ben de sava hazrlm onlarla beraber yapmaya çalyordum ama

hazrlk adna hiçbir ey yapamadan geri dönüyordum. çimden: "Ben

istersem hazrlm hemen yapabilirim” diyordum.

Hazrlanmam bu ekilde uzayp gitti. Sonra hazrlklar bitip de Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veselM ve Müslümanlar tam olarak hazr olduklannda ben hâlâ

hazrlk adna bir ey yapmamtm. Kendi kendime: “Resûlullah'tan (»ijaiiahu aleyh:

vEseüem) bir veya iki gün sonra hazrlm bitirir ve onlara yetiirim” diyordum.

Yola çktklar zaman ben de hazrlm yapp onlarla birlikte çkmak istedim,

ama yine hiçbir ey yapamadan geri döndüm. Bir daha denedim ve bir daha

bo olarak geri döndüm. Ben bu ekilde gidip gelirken Müslümanlar aceleyk

yola çkt. Onlara yetimek için ben de yola çkmak istedim ve k^ke böyle

yapsaymm! Çkmak bana nasip olmad.

Resûlullah (uiiailahu aleyhi «essiiem) savaa çktktan sonra geride kalan insanlarn

arasna çkp dolatmda, münafk olduu bilinen veya Yüce Allah’n özürlü

sayd zayf kimseleri görüyor ve üzülüyordum. Tebûk'e ulaana kadar da

Resûlullah (saiiaiishu aleyhi veseiiem) yokluumu fark etmemiti. Tebûk'te

müslümanlann arasnda otururken: "Ka'b'a ne oldu?" diye sordu. Seleme
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oullarndan bir adam: “Yâ Resûlallah! ki hrkas ile sevdikleri onu savaa

katlmaktan alkoydu” deyince, Muâz b. Cebel: “Ne kötü söyledin! Vallahi yâ

Resûlallah! Ka’b' ancak hayrl olmasyla tannz!” karln verdi. Bunun

üzerine Resûlullah (sillalltihu eleyin vesellem) sustu. Resûlullah'in (sallellehu aleyh rasBlem)

savatan döndüü haberi bana ulatnda beni sknt bast. Ona nasl bir

yalan söyleyeceimi düünüyor ve kendi kendime: “Yarn geldiinde

öfkesinden nasl kurtulabilirim” diyordum. Ailemden akl banda olanlardan

bu konuda yardm da istedim. Resûlullah’in (»Mh aleyhi vssEi«n) gelmek üzere

olduu söylendiinde yalan benden uzaklat ve içinde yalan olan hiçbir eyle

ondan kurtulamayacam anladm. Onun için ona doruyu söylemeye karar

kldm.

Sonunda Resûlullah (sayiahu aleyh «seim) ulat dediler. Resûlullah (uMainj aleyhi

vesalM bir seferden döndüü zaman ilk önce Mescid'e urar, iki rekat namaz

klar ve Müslümanlarla otururdu. Yine öyle yaptnda savaa katlmayanlar

yanna geldiler. Mazeret bildirmeye ve yeminler etmeye baladlar. Savaa

katlmayanlar seksen küsur kiiydi. Resûlullah {saHaHshu aleyh, malan) onlarn

niyetlerine göre mazeretlerini kabul etti. Tekrar onlardan biat ald,

balanmalarn diledi ve içindekileri Yüce Allah'a havale etti. Ben de yanna

geldim. Ona selam verdiimde öfkeyle kank bir tebessümle beni karlad

ve: "Gel!" buyurdu. Yürüyerek gelip önünde oturdum. Bana: "Neden savaa

katlmadn? Oysa bineini bile satn almam miydin 7
"

diye sordu- öyle

karlk verdim: “Yâ Resûlallah! Senden baka birinin önünde dünyalk bir

konu için bu ekilde otursaydm mazeret sunarak onun öfkesinden

kurtulacam düünürdüm. Sana ne söyleyeceim konusunda çok

çabaladm. Ama bugün sana, benden raz olman salayacak ekilde yalanla

konusam, Yüce Allah'n seni benden yana öfkelendirmesi pek uzak olmaz.

Sana doruyu söylesem bana kar içinde kzgnln olacak. Bu konuda Yüce

Allah'n balamasn dilerim! Dorusu savaa katlmamak için herhangi bir

mazeretim yoktu. Vallahi seninle savatan geri durduumda imkanlanm hiç

olmad kadar iyiydi.”

Bunun üzerine Resûlullah (satiaiiahu aleyhi mailem): "Bu adam doruyu söyledi. Kalk

ve git. Yüce Allah'n senin hakkndaki hükmünü bekle bakalm!" buyurdu. Beri

kalknca Seleme oullanndan baz adamlar yanma geldiler ve: “Vallahi

bundan önce senin bir günah ilediini görmedik. Sen de savaa katlmayan

dierleri gibi Resûlullah’a (sbIW*u aleyhi mam) mazeret gösteremez miydin.’
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Resûlullah'n (seiaiiahu aleyhi veseiiem) onlara yapt gibi sana da balanma dilemesi

bu günahn için yeterdi" demeye baladlar. Böyle diyerekten benim

peimden o kadar geldiler ki geriye dönüp kendi kendimi yalanlamay

düündüm. Sonra onlara: "Benim bu durumumla karlaan baka binleri

oldu mu?" diye sordum. "Evet! (ki adam daha senin dediin eyleri dediler.

Allah Resûlü sana söyledii eylerin aynsn onlara da söyledi" karln
verdiler. "O iki kii kim?" diye sorduumda: "Murâre b. er-Rabî’ el-Amrî ile

Hilâl b. Ümeyye el-Vâkifî" diyerek bana Bedir savana katlan salih ve örnek

iki adam zikrettiler. Onlarn adlarn bana verdiklerinde ben de yoluma

devam ettim.

Resûlullah (taMah aleyhi «aeiiem) kendisiyle beraber savaa katlmayanlar

arasndan bu üç kiiyle Müslümanlann konumasn yasaklad. Müslümanlar

bizden uzak durdu ve bize kar farkl davranmaya baladlar. Her ey bana

kar yabanclat. Dünya artk bildiim dünya deildi. Bu ekilde elli gün

geçirdim. Benle beraber olan o iki arkadam evlerine kapanm devaml

alyorlard. Bense onlardan daha genç ve daha güçluydüm. Darya çkp

Müslümanlarla namaz klyor, çarda dolayordum. Ama hiç kimse benimle

konumuyordu. Namazdan sonra meclisinde oturan Resûlullah'n (saiiaiiahu deyti

«alton) yanna gelip selam veriyordum. çimden de: "Acaba dudaklarn oynatt

m? Selamm ald m? Yoksa almad m?" diyordum. Ona yakn bir yerde

namaz klyor ve gizlice ona bakyordum. Namazma durduum zaman bana

bakyor, ona doru baktmda ise yüzünü çeviriyordu.

nsanlann bu tavn beni daraltt bir zamanda gidip amcam olu ve en

sevdiim kiilerden biri olan Ebû Katâde'nin bahçe duvarna çktm. Ona

selam verdim, ama vallahi o selamm almad. Kendisine: "Ey Ebû Katâde!

Allah için söyle! Yüce Allah' ve Resulünü sevdiimi biliyorsun deil mi?"

dediimde, sustu. Bir daha ayn ekilde sorduumda yine cevap vermedi.

Tekrar ayn ekilde ant verip sordum. Bu kez: "Yüce Allah ve Resûlü bilir!"

dedi. Bu cevab üzerine gözlerim doldu. Bahçe duvann ap oradan aynldm.

Bir defasnda çarda gezerken am ahalisinden Medîne'de satmak için

gda maddesi getiren bir Nabâtî’nin: "Bana Ka’b b. Mâlik’i kim gösterir?" diye

sorduunu duydum. nsanlar da ona beni gösterince yanma geldi ve assân

kralndan bana bir mektup verdi ki okuma yazmas olan biriydim. Mektupta

öyle yazyordu: "Bana ulaana göre dostun (Muhammed) sana kat
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davranm. Yüce Allah da seni rahat bir mekanda klmam. Vakit

kaybetmeden gel bize katl, biz seni teselli ederiz." Mektubu okuyunca: "Bu

da karlatm musibetlerden biri" dedim ve mektubu tandra atp yaktm.

O elli günlük sürenin krk günü geçmiti ki Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi vasellem)

elçisi bana geldi ve: "Resûlullah MeUehu aleyhi mciM, kanndan aynlman

emrediyor" dedi. Ona: "Boayaym m ne yapaym?" dediimde: "Boama,

ama ondan uzak dur ve ona yaklama" karln verdi. Resûlullah (sallelBhu aleyhi

veseiien) dier iki arkadama da ayn ekilde haber göndermiti. Kanma:

"Ailenin yanna git! Yüce Allah bu durumum hakknda hükmünü verinceye

kadar onlarda kal" dedim. Hilâl b. Ümeyye'nin kars ise Resûlullah'n [«.iibMu

Bisyh «ssiErn) yanna geldi ve: "Yâ Resûlaliah! Hilâl çok yal biridir ve hizmetçisi de

bulunmuyor. Onun hizmetini benim görmemi ho karlamaz msn?" dedi.

Resûlullah (aHdiahu «byhi vraNon): "Ka/, ama ona yanama" buyurdu. Kans da: "Zaten

kmldayacak hali yok. Vallahi bu durumla karlatndan beri alyor" dedi.

Ailemden bazlan bana: "Hilâl b. Ümeyye'nin kansnn, kocasna hizmet

konusunda Resûlullah'tan (nhfahu hyt» maifanj izin istedii gibi sen de kann için

Resûlullah'tanUdlaHsh aleyhi vBssiiem) izin istesen" dediklerinde ben: "Vallahi bu

konuda Resûlullah'tan (aiUMu aleyhi veraüm) izin isteyemem. zin istersem onun

bana ne diyeceini bilmiyorum, üstelik genç de biriyim” karln verdim.

Bir on gün daha bu ekilde geçirerek, Resûlullah’n (saMaru aleyhi vesetiem) bizimle

konumay yasaklamasnn üzerinden elli gün geçmi oldu. Ellinci günden

sonraki ilk sabah namazn evimin damnda kldm. Yüce Allah’n bizleri

âyetlerinde and gibi bir halin içindeydim. çim daralmt. Yeryüzü bana dar

gelmiti. O esnada Sel’ dann tepesinde birinin yüksek bir sesle: "Ey Ka’b b

Mâlik! Müjde!” diye bardn iittim. O an hemen secdeye kapandm

Skntmzn bittiini, Resûlullah (»iaiiahu aleyhi «»im sabah namazn kldktan

sonra, Yüce Allah’n tövbemizi kabul ettiinin ilan ettirdiini anladm

Müslümanlar bizleri kutlamaya koutular. O iki arkadama da müjdeciler

gitti. Müjdesini almak için biri atna binip yola koyulmutu. Eslemli biri de

dan tepesine çkp o ekilde barmt. Tabi ki adamn sesi attan daha hzl

gelmiti. Sesini duyduum adam yanma müjde vermek için varnca

üzerimdeki giysimi çkanp ona verdim. Vallahi o günü baka giysim de yoktu.

Daha sonra iki parçal bir elbise ödünç aldm Resûlullah’a (aiiiihu aleyhi vehIIbt;

doru gittim.
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Müslümanlar beni akn akn karlyorlar ve tövbemin kabulünden dolay

beni: "Yüce Allah'n, tövbeni kabul etmesi sana hayrl olsun!" diyerek

kutluyorlard. Mescid’e girdiimde Resûlullahisaiiaiiahu aleyhi w*rfem) oturuyordu ve

çevresinde de insanlar vard. Talha b. Ubeydillah koarak bana sanld ve beni

kutlad. Vallahi Muhacirler içinde ondan baka beni kutlamak için kalkan

olmad. (Ravi der ki: Ka'b, Talha'nn bu davrann hiç unutmad.)

Resûlullah'a (sailaiiahu aleyhi vesBiiam) selam verdiimde, sevinçten parlayan bir yüzle:

"Annenin seni dourduundan beri sana gelen en hayrl haber sana kutlu

olsun!" buyurdu. "Yâ Resûlallah! Bu haber senden mi yoksa Yüce Allah’tan

m?" diye sorduumda: "
Bilakis, Yüce Allah'n katndan!" buyurdu.

ResûlullahüaiiBiiahu aleyhi maitem) bir eye sevindii zaman yüzü bir Ay parças gibi

parlard. Bu halini biz de biliyorduk. Önünde oturduum zaman: "Yâ

Resûlallah! Tevbem kabul edildii için tüm malm sadaka olarak vermek

istiyorum" dedim. Resûlullah (saiiaiiaiu aleyhi vessiiem): "Malnn bir ksmn sende

brakrsan daha hayrl olur" buyurdu. "O zaman Hayber'deki hissemi elimde

tutaym" dedim. Sonra: “Yâ Resûlallah! Yüce Allah doru söylediim için

tövbemi kabul etti. Bunun için yaadm sürece doruluktan

aynimayacam! Zira doru söyledii için Yüce Allah’n kendisini benim kadar

snad baka bir Müslüman tanmyorum" dedim. Resûlulah’a (saiienahu aleyhi

«seHem)," En güzel denenmem buydu" dediim günden bu yana asla yalana

bavurmadm. Bu günden sonra da Yüce Allah’n beni yalandan korumasn

dilerim.

Sonra Yüce Allah Resûlullah'a (saiiaiahu aleyhi veseiiem) u âyetleri indirdi: "And

olsun ki, Allah, skntl bir zamanda bir ksmnn kalbleri kaymak üzere iken

Peygamber'e uyan Muhacirlerle Ensâr'n ve Peygamberin tövbelerini kabul

etti. Tövbelerini, onlara kar efkatli ve merhametli olduu için kabul

etmitir. Ve geri kalm üç kiinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü,

geniliine ramen onlara dar gelmi, vicdanlar kendilerini sktkça

skmt. Nihayet Allah'tan yine Allah'a snmaktan baka çare olmadn
anlamlard. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onlarn tövbesini

kabul etti. Çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir. Ey

inananlar! Allah'tan saknn ve dorularla beraber olun."
1

Tevbe Sur. 117-119
i
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Müslüman olduumdan beri Yüce Allah bana, Resûlullah'a WdWwal*yt»ra8ten)

doru söylememden daha büyük bir nimet ihsan etmemitir. Zira ona

dierleri gibi yalan söyleseydim ben de onlar gibi helak olacaktm. Yüce Allah

vahyini indirdii zaman yalan söyleyenlere çok ar ifadeler kullanm, öyle

buyurmutur: "Döndüünüzde kendilerineçkmamanz için Allah'a yemin

edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin; çünkü pistirler. Yaptklannn

karl olarak varacaktan yer cehennemdir. Kendilerinden honut olasnz

diye, size and verirler. Siz onlardan honut olsanz bile, Allah, yoldan

çkm kimselerden raz olmaz."1

Biz üç kii, Resûlullah'a (seiieiishu aleyti vaaiiam) yeminler ederek mazeretler

gösteren ve Resûlullah'n (saJidiahu aleyhi veseM de onlann biatlann kabul ettii,

onlara balanma diledii kiilerden olmadk. Resûlullah MaHanu aleyh mefem)

bizim hakkmzdaki karann Yüce Allah hükmünü verene dek ertelemiti.

Bunun içindir ki Yüce Allah âyetinde "Geri kalan üç kii" denilirken, savatan

geri kalanlar anlamnda deil, yeminlerle mazeret gösterenlerden ve bu

mazeretleri kabul edilenlerden geri kalanlar kastedilmitir.
1

Ebu’-eyh ve bn Merdûye, Ka'b b. Mâlik’ten bildirir: "Tevbemin kabul

edildiine dair âyet nazil olunca Hz. Peygamber'e {saiiaiiahu aleyhi veseiiem) geldim ve

elleri ile dizlerini öptüm. Bu müjdeyi bana veren adama da iki giysi verdim."

bn Ceririin bildirdiine göre Mücâhid: "Ve geri kalm üç kiinin de

tövbelerini kabul etti ..."
3 buyruunu açklarken öyle demitir: Tevbe

Sûresi'nin ortalannda: "Savatan geri kalanlarn bir ksmnn ii de Allah’n

buyruuna kalmtr ..."4 âyetinde zikredilen kiilerdir ki bunlar da Hilâl b.

Umeyye, Murâre b. Rabîa ve Ka'b b. Mâlik’tir.
5

’ Tevbe Sur. 95, 96
1 Abdurre7.7.âk (4863, 4864, 5961, 9258, 9270, 9744, 16395, 16396), bn Ebî eybe

(14/540, 545), Ahmed 25/66-76 (15789, lafz kendisinindir), Buhârî (4418), Müslim (2769),

bn Cerîr (12/58-66), bn Ebî Hatim (6/1899-1903), bn Hibbân (3370) ve Beyhakî (9/33-36),

Delâl (5/273-279).

3 Tevbe Sur. 118
* Tevbe Sur. 106

b bn Cerir ( 1 2/55).
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bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde: "Ve geri kalm üç kiinin de

tövbelerini kabul etti..."’ buyruunu açklarken: "Geri kaldklar sava Tebûk

savadr” demitir.
3

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'*eyh, Hasan'dan bildirir Resûlullah

(saliaiiahu aleyhi vesellem) Tebûk savana çkt zaman Ka’b b. Mâlik, Hilâl b. Umeyye ve

Murâre b. er-Rabî' geride kalm ve bu savaa çkmamlard. Bu iç kiiden

birinin henüz yeni çiçee durmu bir bahçesi vard. Bu bahçenin san, krmz
renkte çiçeklerini görünce: "Allah Resulü ile birlikte u u u savalara

katldm. Bu yl da burada kalp bahçeyle ilgileneyim ve biraz kazanç elde

edeyim” dedi. Resûlullah (ssiiaiiahu aleyhi nstiM, ashabyla birlikte yola çktktan

sonra bu adam bahçesine girdi ve: "Resûlullah (uiirfahu steyh vesedm) ile birlikte

savaa çkmayp geride kalmam ve dier müminlerin Allah yolunda cihada

çkmakla elde edeceklerinden mahrum olmam srf senden dolay oldu ey

bahçe! Allahm! ahit ol ki bu bahçeyi senin yolunda sadaka olarak

veriyorum!" dedi. Savaa katlmayan dier bir kiinin de dalm olan ailesi o

yl bir araya gelmiti. Adam: "Allah Resûlü ile birlikte u u u savalara

katldm. Bu yl da burada ailemle birlikte kalaym" dedi. Resûlullah (ratieHahu sie^

mBiM, ashabyla birlikte yola çktktan sonra ise ailesine: "Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi

mailem] ile birlikte savaa çkmayp geride kalmam ve dier müminlerin Allah

yolunda cihada çkmakla elde edeceklerinden mahrum olmam srf sizden

dolay oldu! Allahm! Bana yönelik hükmünü verene kadar aileme ve malma

yaklamayacam!" dedi. Savaa katlmayan üçüncü kii ise: "Allahm! Sen de

ahit ol ki pelerinden yola çkacam ve ya onlara yetieceim ya da yolda

öleceim" dedi. Sonrasnda yola düüp dalardan ve tepelerden giderek

Müslümanlara yetiti.

Yüce Allah da bu konuda: "And olsun ki, Allah, skntl bir zamanda bir

ksmnn kalbleri kaymak üzere iken Peygamber'e uyan Muhacirlerle

Ensarn ve Peygamberin tövbelerini kabul etti. Tövbelerini, onlara kar
efkatli ve merhametli olduu için kabul etmitir. Ve geri kalm üç kiinin

de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü, geniliine ramen onlara dar gelmi,

vicdanlar kendilerini sktkça skmt. Nihayet Allah'tan yine Allah'a

snmaktan baka çare olmadn anlamlard. Sonra eski hallerine

1 Tevbe Sur. 118
2
îbn Cerîr (12/56).
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dönmeleri için Allah onlarn tövbesini kabul etti. Çünkü Allah tövbeyi çok

kabul eden, pek esirgeyendir
* 1

âyetlerini indirdi.

Haan der ki: “Sübhânallah! Vallahi bu üç kii ne haram mal yediler, ne

haksz yere cana kydlar, ne de yeryüzünde fesat çkardlar. Sadece Allah

yolunda cihad gibi hayrl bir ite gevek davranmlard. Ancak daha sonra

bu yönde öyle bir çabann içine girdiler ki sonunda sizin de bildiiniz c

duruma geldiler. te bir günah mümini bu durumlara kadar getirebilir."
2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Dahhâk: "Ve geri kalm

üç kiinin de tövbelerini kabul etti ..."
3 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Bunlar tövbesi kabul edilmeyenlerdir. Yüce Allah, Ebû Lubâbe ile

arkadalarnn tövbesini kabul edene kadar da bunlarn tövbesini kabul

etmemitir."4

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh ve bn Asâkiriin

bildirdiine göre krime: "Ve geri kalm üç kiinin de tövbelerini kabul

etti ...*
5 buyruunu açklarken: "Bunlar, bata tövbesi kabul edilmeyenlerdir"

demitir .

6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime b. Hâlid el-Mahzûmî bu âyeti,

Muhammed (oiiiituj aleyhi vesdiem) ve ashabndan sonra yola çkanlar anlamna

gelecek ekilde: "iyili- ^ii âiMüi lafzyla okumutur .

7

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'tan bildirir: Yüce Allah: "Ben,

sizin en yüce Rabbinizim!"8 ve "...Sizin için benden baka bir ilâh

tanmyorum ..."9 diyeni bile tövbe etmeye çarmtr. Bunu diyen kiinin

bile tövbe etmesi istenmiken tövbesinin kabul görmeyeceini düünüp

bundan uzak duranlar Allah'n Kitab’n inkar etmi olurlar. Fakat Yüce Allah

kulun tövbe etmesini istemedikçe kul tövbe edemez. "...Sonra onlar

’ Tevbe Sur. 117-119

* bn Ebî Hâtim (6/1904).

J Tevbe Sur. 118
4 bn Ebî Hâtim (6/1905).

i Tevbe Sur. 118
6 Abdurrezzâk (1/290), bn Cerîr (12/54) ve bn Asâkir (50/206).

7 bn Ebî Hâtim (6/1905).
8
Nâziât 5ur. 24

9 Kasas Sur. 38
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tövbeye muvaffak kld ki tövbe etsinler ..."
1 buyruundan kast da budur.

Buna göre tövbenin balangc Allah'n takdirine baldr.

2

"Ey man edenler! Allah'a kar gelmekten saknn ve

dorularla beraber olun." (TcvU sur . o)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Nâfi’: "Ey

iman edenler! Allah'a kar gelmekten saknn ve dorularla beraber olun
" 5

âyetini açklarken öyle demitir: “Savatan geri kalan üç kii hakknda nazil

oldu. Âyetle onlara: "Muhammed (saiiaiiohu aleyhi msUm) ve ashabyla beraber olun”

denilmitir/

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ka’b b. Mâlik: "Ey iman edenler! Allah'a

kar gelmekten saknn ve dorularla beraber olun
"5 âyeti de bizim

hakkmzda nazil oldu” demitir.

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn

Ömer: "Ey iman edenler! Allah'a kar gelmekten saknn ve dorularla

beraber olun
"6

âyetini açklarken: “Muhammed (seiiaiiahu aleyhi »eseiiem) ve ashabyla

beraber olun, anlamndadr” demitir.

7

bn CeVin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "...Dorularla beraber

olun
"8 buyruunu açklarken: “Ebû Bekr ve Ömer'le beraber olun,

anlamndadr” demitir.
9

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Asâkiriin bildirdiine göre

Dahhâk: "Ey iman edenler! Allah'a kar gelmekten saknn ve dorularla

1 Tevbe Sur. 118

* bn Ebî Hâtim (6/1905).

3 Tevbe Sur. 119
4 bn Cerîr (12/67, 68) ve bn Ebî Hâtim (6/1906).

4 Tevbe Sur. 119
4 Tevbe Sur. 119
’ bn Ebî Hâtim (6/1906).
9 Tevbe Sur. 119
1 bn Cerîr (12/68).
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beraber olun"' âyetini açklarken: "Ebû Bekr, Ömer ve onlarn arkadatan ile

beraber olmalan emredilmitir" dedi .

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ey iman edenler! Allah'a

kar gelmekten saknn ve dorularla beraber olun
" 3 âyetini açklarken:

"Ali b. EbîTâlib ile beraber olun, anlamndadr" demitir.

bn Asâkir’in bildirdiine göre Ebû Câfen "...Dorularla beraber olun"*

buyruunu açklarken: "Ali b. Ebî Tâlib ile beraber olun, anlamndadr"

demitir.
5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "Ey iman edenler!

Allah'a kar gelmekten saknn ve dorularla beraber olun
"6

âyetim

açklarken: "Ka'b b. Mâlik, Murâre b. Rabîa ve Hilâl b. Umeyye ile beraber

olun, anlamndadr" demitir.

7

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn

Adiy, Ebu’-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, uabu'I-îman’da Abdullah b.

Mes’ûd’dan bildirin "Ciddi de olsa aka da olsa yalan söylenmemelidir. Sakn

içinizden biri çocuuna bir eyin sözünü verip de sonra onu yerine

getirmemezlik etmesin! Dilerseniz bu konuda: "Ey iman edenler! Allah'a

kar gelmekten saknn ve dorularla beraber olun"
8

âyetini okuyun. Bu

âyette yalana herhangi bir ruhsat görüyor musunuz?"9

bnu'l-Enbârî, Mesâhifde bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti:
"

jjjoLJi (Dorularla beraber olun )""2

lafzyla okumutur.

'Tevbe Sur. 119
1 bn Cerîr (12/68), bn Ebî Hâtim (6/1906) ve bn Asâkir (30/310, 337).

* Tevbe Sur. 119
4 Tevbe Sur. 119

s bn Asâkir (42/361).
6 Tevbe Sur. 119
7 bn Ebî Hâtim (6/1907).

“Tevbe Sur. 119

9 Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 1047-1050), bn Ebî eybe (8/3), bn Cerîr (12/69, 70), bn Ebî

Hâtim (6/1906), bn Adiy (1/41) ve Beyhakî (4789, 4790).

'“Tevbe Sur. 119
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Ebû Dâvud et-Tayâlisî, Buhârî, Edeb’de, bn Adiy ve Beyhakî, uab'da Ebû

Bekr es-Sddtk'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (sbIIbIIbIu ekyh' «selem) öyle

buyurmutur. "Doruluktan ayrlmayn ki doruluk kiiyi iyilie götürür.

Doruluk da iyilik de Cennettedir. Yalandan da saknn! Zira yalan kiiyi

günah götürür. Yalan da günah da Cehennemde olacaktr. Kii doru söyledii

ve doruluktan ayrlmad sürece sonunda Allah katnda sddîk biri olarak

yazlr. Kii yalan söyledikçe sonunda Allah katnda yalana olarak yazlr."'

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, bn Ebî Hâtîm, bn Adiy ve Beyhakî'nin bn

Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (sayMn ö^fti vcseHer) öyle buyurmutur:

"Doruluktan ayrlmayn ki doruluk kiiyi iyilie, iyilik de Cennete

yönlendirir. Kii doru söyledii ve doruluktan ayrlmad sürece sonunda

Allah katnda sddîk biri olarak yazlr. Yalandan da saknn! Zira yalan kiiyi

günaha, günah da Cehenneme yönlendirir. Kii yalan söyledikçe sonunda Allah

katnda yalana olarak yazlr.'
0

bn Adiy’yin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiieiiatm aleyhi

ve seliem) öyle buyurmutur: "Ey insanlar! Yalandan saknn ! Zira yalan kiiyi

günaha, günah da Cehenneme yönlendirir. Kii için de: «Doru söyleyip iyilik

yapt» veya: «Yalan söyleyip günaha girdi» derler.
"3

Ahmed ve Beyhakî, uab’da Mâlik el-Cuemî'den bildirir Resûlullah (saUlahv

aleyhi reselim): "Biri sana ihanet eden ve yalan söyleyen, biri de sana sadk olan ve

doruyu söyleyen iki kölen olsa hangisini daha çok severdin?" diye sorunca,

ben: “Bana sadk olan ve yalan söylemeyen köleyi severdim" dedim. Bunun

üzerine Allah Resûlü: "te Rabbinizin katnda sîzler de öylesiniz" buyurdu .

4

Hâkim ve Beyhakî'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (sBiiuiBhu

aleyhi veselfem) öyle buyurmutur: "Ciddi de olsa aka da olsa yalan

söylenmemelidir. Sakn içinizden biri çocuuna bir eyin sözünü verip de sonra

onu yerine getirmemezlik etmesin! Doruluk kiiyi iyilie, iyilik de Cennete

’ Ebû Dâvud el-Tayâlisî (5), Buhârî (724). bn Adiy (1/40) ve Beyhakî (4783). Sahih

hadistir (Elbânî, Sahîh Edebi’l-Müfred, 557).

’ bn Ebî eybe (8/590, 591), Buhârî (6094), Edeb (386), Müslim (2607), bn Adiy (1/40)

ve Beyhakî (10/195, 196). uab (4784, 4787).

1 bn Adiy (1/41).

* Ahmed 28/464, 465 (17278) ve Beyhakî (4703). Müsned'in muhakkikleri: "snad

sahihtir" demilerdir.
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yönlendirir. Yalandan saknn! Zira yalan kiiyi günaha, günah da Cehenneme

yönlendirir. Doru olan kiiye: «Doru söyleyip iyilik yapt» denilir. Yalan

söyleyen kii için de: «Yalan söyleyip günaha girdi» derler. Kii doru söyledii

ve doruluktan ayrlmad sürece sonunda Allah katnda sddîk biri olarak

yazlr. Kii yalan söyledikçe sonunda Allah katnda yalana olarak yazlr.
’n

bn Ebî eybe, Ahmed ve Beyhakî, Esma binti Yezîd’den bildirin Resûlullah

(saflailahu dert* bir hutbe verdi ve öyle buyurdu: "Kelebein atee atlamas

gibi neden sizler de yalana atlarsnz ? Savata hile yapmada veya iki kiinin

arasm bulmada veya kiinin karsn raz etmede yalan söylemesi dndaki tüm

yalanlar, insann aleyhine yazlr."1

Beyhakî*nin Nevvâs b. Sem’ân el-Kilâbî*den bildirdiine göre Resûlullah

(srfdiBiuskyhimaftem) öyle buyurmutur: "Neden kelebein atee atlamas gibi yalana

atladnz görüyorum? Kiinin söyledii her yalan mutlaka aleyhine yazlr.

Ancak savata söyledii yalan yazlmaz, zira sava hiledir. Kiinin aleyhine

yazlmayan dier yalanlar da iki kiinin arasn bulmak veya kiinin karm
raz etmek için söyledii yalanlardr.

"3

Beyhakî'nin bildirdiine göre bn ihâb: “Can korumak için yalan

söylemek, kiiyi yalanc yapmaz” demitir.
4

bn Adiy ve Beyhakrnin Ebû Bekriden bildirdiine göre Resûlullah Maiahu

deyhivmafiem): "Yalan iman uzaklatrr" buyurmutur.

5

bn Ebî eybe, bn Adiy ve Beyhakî, Ebû Bekr es-Sddîk'tan bildirir:

“Yalandan saknn, zira yalan iman uzaklatrr” demitir. Beyhakî der ki:

“Doru olan rivayet de mevkûf olan bu rivayettir.”
6

’ Hâkim (1/127, "sahih") ve Beyhakî (4787, 4789, 4790).
2 bn Ebî eybe (9/84, 85), Ahmed 45/550, 551, 574, 582 (27570, 27597, 27608» ve

Beyhakî (4796, 11098). Müsned'n muhakkikleri; "Ravi ehr b. Haveb'in zayfl
dolaysyla isnad zayftr" demilerdir

J Beyhakî (4/98).

* Beyhakî (4799).

5 ibn Adiy (1/43) ve Beyhakî (4804, 4805).
6 bn Ebî eybe (8/404), bn Adiy (1/43) ve Beyhakî (4806, 4807).



Âyet: 119 • Yalan Söylemek 549

bn Adiy ve Beyhakî’nin Sa'd b. Ebî Vakkâs’tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (»BMu iyhi vmllem]:
"
Müminin türlü türlü huylan olabilir, ancak

ihanet ve yalan gibi huylan asla olamaz " buyurmutur.’

bn Adiy'yin bn Ömer’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sbUbIbIhi aleyh

matem): "Müminin türlü türlü huylan olabilir, ancak ihanet ve yalan gibi huylan

asla olamaz" buyurmutur/

bn Adiy’yin Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (ssiistishu aleyhi vesBism)

öyle buyurmutur: "Müminin cömertlik, cimrilik, kötü ahlak gibi deiik

huylan olabilir, ancak yalanctlk gibi bir huyu olmaz. Zira bir mümin yalanc

olamaz.
"3

bn Ebî eybe ve Ahmed'in Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah

(sa)Biiahj aleyhi vasaliup): "Müminin türlü türlü huylan olabilir, ancak ihanet ve yalan

gibi huylan asla olamaz" buyurmutur.
4

Beyhakî’nin Abdullah b. Ebî Evfâ'dan bildirdiine göre Resûlullah (saHaiiahu aleyhi

vmhm): "Müminin türlü türlü huylan olabilir, ancak ihanet ve yalan gibi huylan

asla olamaz" buyurmutur.
5

Ebû Nuaym, Ünye’de Câfer b. Muhammed’den bildirir: "nsan türlü

huylarla yaratlr. Ancak hangi huyda yaratlrsa yaratlsn bunlann içinde

ihanet ve yalanclk huylan olamaz." 6

Mâlik ve Beyhakî, Safvân b. Süleym'den bildirir: Resûlullah'a (saUahahu aleyhi

maileni): “Bir mümin korkak olabilir mi?” diye sorulunca: "Evet, olabilir
"

karln verdi. "Mümin cimri olabilir mi?” diye sorulunca, yine: "Evet,

olabilir" karln verdi. “Mümin yalanc olabilir mi?” diye sorulunca ise:

"Hayr, olamaz * buyurdu .

7

’ bn Adiy (1/44) ve Beyhakî (10/197), uab (4*08, 4709).

7 bn Adiy (1/44, 4/1630).

3 bn Adiy (1/44).

4 bn Ebî eybe (8/405) ve Ahmed 36/504 (22170). Müsned'in muhakkikleri: "snad

zayftr" demilerdir.
5 Beyhakî (5267). Beyhakî der ki: "Ravi Saîd b. Zerbâ zayf biridir."

6 Ebû Nuaym (3/194).

7 Mâlik (2/990) ve Beyhakî (4812).
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Ebû Ya'Iâ ve Beyhakî'nin Ebû Berzâ’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sabiühu atvtn rraeUem): "Yalan kiinin yüzünü kara çkartr. Kouculuk ise kiinin

kabir azabdr" buyurmutur.

1

Hâkim ve Beyhakî, Hz. Âie'den bildirin “Resûlullah'n luBaUu m*«ni en

sevmedii huy yalanclkt. Biri yannda yalan söyledii zaman bu, kiinin

bunun için tövbe ettiini duyana kadar içinde bir sknt olurdu .”1

Ahmed, Hennâd b. es-Seriy, Zühd’de, bn Adiy ve Beyhakî'nin Nevvâs b.

Sem'ân'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu sisyhi vbseIm:
"
Bir kardeine bir söz

söylerken onun seni dorulamas senin ise o sözde ona yalan söylüyor olman

kadar büyük bir ihanet yoktur" buyurmutur.

3

Ahmed ve Beyhakî, Esmâ binti Umeys’ten bildirin Âie'yi evlenirken

hazrlayanlardan biri de bendim. Hazrlayp Resûlullah'n (saiiBiabu aleyhi vaadM

yanna geçirdiimizde içeride ikram adna bir kâse sütten baka bir ey
bulamadk. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseliem) o kâseyi alp içtikten sonra Âie'ye

uzatt. Âie utanp almak istemedi, ancak ona: “Resûlullah'n MbUu aM» «seham)

ikramn geri çevirme” dedim. Âie alp içtikten sonra Allah Resûlü (niieiiahu üter*»

veseliem) ona:
"
Kâseyi arkadana uzat" buyurdu. Ben: “Canm istemiyor”

karln verdiimde, Allah Resûlü: "Açlkla yalan bir arada olmaz" buyurdu.

Ben: “Birimizin cannn çektii bir eye canm istemiyor demesi de yalandan

saylr m?” dediimde, Allah Resûlü Mirfiahu aleyhi «tuM: "Yalan, yalan olarak

kayda geçer, hatta yalanck da yalanck olarak yazlr" karln verdi/

bn Sa'd, ibn Ebî eybe, Ahmed ve Beyhakî, Abdullah b. Âmir b. Rabîa’dan

bildirir: Ben küçük bir çocukken Resûlullah MaMu aleyhi meiiem) evimize geldi.

Oynamak üzere evden çkmak istediimde annem bana: “Ey Abdullah! Gel

sana bir ey vereceim" dedi. Resûlullah (sBieiiahu aleyhi vBseHam), anneme: "Ona ne

vereceksin
?"

diye sorunca, annem: “Ona hurma verecektim” dedi. Bunun

1 Ebû Ya'Iâ (7440) ve Beyhakî (4813, "zayf"). Heysemî, Mecmau z-Z^vâid 'de (8/91) der

ki: "snadnda uydurman biri olan Ziyâd b. el-Münzir vard."
1 Hâkim (4/98, "sahih") ve Beyhakî (4815).

* Ahmed 29/183 (17635), Hennâd (1384), bn Adiy (1/50) ve Beyhakî (4820). Müsned" in

muhakkikleri: "snad çok zayftr" demilerdir.
4 Ahmed 45/464, 465 (27471) ve Beyhakî (4821). Müsed' in muhakkikleri: "isnad

zayftr" demilerdir.
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üzerine Resûlullah Miaiiahu aleyhi vneiiam): "ayet dediin gibi hurma vermeyecek

olsaydn söylediin senin aleyhine yalan olarak yazlrd" buyurdu.’

Tayâlisî, Ahmed, Tirmizî, Dârimî, Ebû Ya’lâ, bn Hibbân, Taberânî, Beyhakî,

Hâkim ve Diyâ, Hasan(- Basrî)’den bildirin Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi vesdiem):

"üpheli olan brakp üphesiz olann peinden git. Çünkü doruluk iç huzuru,

yalan ise üphe verir" buyurduunu iittim .

2

ibn Adiy, ibn Abbâs'tan bildirir: Resûlullah (ufaiehu aleyhi vesilem) hutbesinde:

"Yüce Allah'n yannda en büyük kusur, yalan söyleyen bir dildir" buyurdu .

3

ibn Adiy, Ebû Bekr es-Sddîk'ten bildirir: Resûlullah’n (»llaiiahu aleyhi vniim):

"Doruluk emanet, yalan ise ihanettir" buyurduunu iittim/

bn Mâce, Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de, Harâitî, Mekârimu'l-

Ahlâk’ÖB ve Beyhakî, Abdullah b. Amr b. el-Âs’tan bildirin "Yâ Resûlallah!

insanlarn en hayrls kimdir?" diye sorduumuzda: "Temiz kalpli ve doru

sözlü olan kiidir" karln verdi. "Doru sözlü olmay anladk da kiinin

temiz kalpli olmas ne demektir?" diye sorduumuzda: "Takval, pak ve içinde

günah, isyan, ihanet, haset olmayan kalptir" buyurdu. "Böylesi bir kiiden

sonra en hayrl kii kimdir?” diye sorduumuzda: "Dünyaya yüz vermeyen ve

dhireti seven kiidir" buyurdu. "çimizde bildiimiz kadaryla böyle olan

sadece Resûlullah’n (sBiaiihu aleyhi »esdiem) azatls Râfi vardr" dedik ve: "Ondan

sonra kim gelir?" diye sorduk. Allah Resulü (say lata aleyhi nufcm):
"
Ahlak güzel olan

mümin gelir" buyurunca: "te bu da biz de bulunuyor" dedik .
5

1 bn Sa'd (5/9), bn Ebî eybe (8/405), Ahmed 24/470 (4821) ve Beyhakî (10/198, 199),

$uab (4822). Müsned'in muhakkikleri: "Hasen liayrihi" demilerdir.

* Tayâlisî (1274), Ahmed 3/248, 249, 252, 253 (1723, 1727), Tirmizî (2518, 'sahih"),

Dârimî (2/245), Ebû Ya'lâ (6762), bn Hibbân (722), Taberârû (2708, 2711), Beyhakî

(5/335), uab (5747), Hâkim (4/99) ve Diyâ (7/293). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-

Tirmizî, 2045).

3 bn Adiy (1/55).

4 bn Adiy (1/168).

s bn Mâce (4216), Hakîm et-Tirmizî (2/168) ve Beyhakî (6604). Sahih hadistir (Elbârû,

Sahîh Sünen bn Mâce, 3397).
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Beyhakî'nin uab’da bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: “Bir müminin

yalanc olduunu göremezsin" demitir.'

Beyhakî, Ömer b. el-Hattâb’tan bildirir: "Birine deer biçerken namaz ile

orucuna bakmayn. Ancak konuurken doruyu söyleyip söylemediine,

verilen emanete vefa gösterip göstermediine ve günah karsnda Allah'tan

korkup korkmadna bakn.” 3

Beyhakî, Enes’ten bildirir: "Kii, söyledii bir yalandan dolay gece ibadeti

ile gündüz orucundan mahrum edilebilir.”
3

bn Adiy ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b el-Kurazî:

"Kii ancak kendini deersiz gördüü için yalan söyler" demitir .

4

bn Adiy ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Muhammed b. îrîn: "Dil,

imalarla yalan söylemeye gerek braktrmayacak kadar genitir" demitir .

5

Beyhakî, Matar el-Verrâk’dan bildirin “Bir kulda iki özellik bulunduu

zaman dier tüm amelleri bu ikisine tâbi olur. Bunlar da gerei gibi namaz

klma ile doru sözlü olmaktr."
6

Beyhakî, Fudayl'dan bildirir: "nsanlarn kendilerini güzelletirmek için

bulabilecekleri en iyi süs, doruluk ile helalin peinde olmadr.” 7

Beyhakî, Abdulazîz b. Ebî Revvâd'dan bildirir. "Dünyann peine düme
yalan ve hayâszlkla olur. Bu ikisi dnda bir eyle dünyann peinden gitmek

isteyen kii yolu da, hedefi de anr. Âhiretin peinde olma ise haya ve

dorulukla olur. Bu ikisi dnda bir eyle âhireti arayan kii yolu da hedefi de

anr.”8

1

Beyhakî (4887).
1 Beyhakî (6/288), uab (4888).

5 Beyhakî (4890).

4 bn Adiy (1/49) ve Beyhakî (4897).

5 bn Adiy (4/1347) ve Beyhakî (4898).
6
Beyhakî (4899).

7 Beyhakî (4900).
8 Beyhakî (4901).
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Beyhakî'nin bildirdiine göre Yusuf b. Esbât: “Doru sözlü olan kiiye

tatllk, zarafet ve saygnlk olmak üzere üç özellik ihsan edilir" demitir.’

Beyhakî, Ebû Ravh Hâtim b. Yusuf'tan bildirir: Fudayl b. yâd'n kapsna

gelip selam verdim ve: "Ey Ebû Ali! Be hadisim var, eer izin verirsen sana

bunlan okumak istiyorum" dedim. "Oku" deyince de okudum. Ancak be
tane deil de alt tane çknca bana: "Off! Kalk git evladm! Önce doru sözlü

olmay ören, sonra hadis yaz" dedi .

2

bn Adiy’yin mrân b. Husayn'dan bildirdiine göre Resûlullah {saiBiehu aleyhi

vEsaiiBm):
"
Ta'rîzlerle (kinaye ve tevriyelerle) yalandan kurtulu yolu bulunur'

1

buyurmutur.
3

bn Adiy'yin Ali b. Ebî Tâlib’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

vîHiiBffl): "Akll bir adam için tarizler (kinaye ve tevriyeler) yalana

bavurmamaya yeterli olur" buyurmutur .

4
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"Medine halkna ve onlarn çevresinde bulunan bedevi

Araplara Allah’n Resûlünden geri kalmalar ve onun
canndan önce kendi canlarn düünmeleri yakmaz, ite

onlarn Allah yolunda bir susuzlua, bir yorgunlua ve bir

açla maruz kalmalar, kâfirleri öfkelendirecek bir yere

basmalar ve dümana kar bir baar kazanmalar, ancak

’ Beyhakî (4904).
1 Beyhakî (4911).

3 bn Adiy (1/49, 3/963).

* bn Adiy (1/49).
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bunlarn Karlnda Kendilerine salih bir amel yazlmas
içindir. üphesiz Allah iyiliK yapanlarn mükâfatn zayi

etmez. Allah, yaptklarnn karln en güzel ekilde

kendilerine vermek üzere, az veya çok sarfettikleri her ey.
geçtikleri her vadi onlar için yazlr." (Tcvk* Sur. 120, 121)

bn Ebî Hatim, Amr b. Mâlik vastasyla ashâbdan birinden bildirir:

“Medine halkna ve onlarn çevresinde bulunan bedevî Araplara Allah'n

Resulünden geri kalmalar ve onun canndan önce kendi canlarn

düünmeleri yakmaz ..."
1

âyeti nazil olduunda Resûlullah (Bfefahj nieyhi ««eiiern):

"Beni hakla gönderme yemin olsun ki insanlardan savaa çkamayan (ve buna

üzülen) zayfkimseler olmasayd hiç bir savatan geri durmazdm" buyurdu .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Medine halkna

ve onlarn çevresinde bulunan bedevî Araplara Allah'n Resûlünden geri

kalmalar ve onun canndan önce kendi canlarn düünmeleri

yakmaz ..."3 âyetini açklarken öyle demitir: "Müslümanlann sayca az

olduklar dönem için geçerlidir. Bu dönemde her müslümann Resûiullah'n

(saiiaiiahu aleyhi vasllan) yannda savaa katlmas gerekiyordu. Ancak Müslümanlar

çoalp slam dini her tarafa yaylnca bu yönde Yüce Allah: "Müminlerin

hepsi toptan seferber olacak deillerdir ...”4 buyurdu .

5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: % Uk buyruunu

açklarken: "Allah yolunda susuzlua ve yorgunlua maruz kalmalar,

anlamndadr" demitir.

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Recâ b. Hayve ile Mekhûl, kiinin Allah

yolunda iken tozdan korunmak için yüzünü kapatmasn iyi görmezlerdi .

8

’ Tevbe Sur. 120
1 bn Ebî Hatim (6/1907).

3 Tevbe Sur. 120
4 Tevbe Sur. 122
5 bn Cerîr (12/73) ve bn Ebî Hatim (6/1907).

6 Tevbe Sur. 120

1 bn Ebî Hatim (6/1908).
8 bn Ebî Hatim (6/1908).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Evzaî, Abdullah b. Mubârek, brahim b.

Muhammed el-Fezâri ve îsa b. Yunus es-SebH: "...te onlarn Allah yolunda

bir susuzlua, bir yorgunlua ve bir açla maruz kalmalar, kâfirleri

öfkelendirecek bir yere basmalar ve dümana kar bir baar kazanmalar,

ancak bunlarn karlnda kendilerine salih bir amel yazlmas içindir..."

1

buyruunu açklarken: “Bu âyet, kyamet gününe dek bütün Müslümanlar

çin geçerlidir" demilerdir.
J

Ebu’-eyh, Süddî’den bildirir: “Medine halkna ve onlarn çevresinde

bulunan bedevi Araplara Allah'n Resûlünden geri kalmalar ve onun

canndan önce kendi canlarn düünmeleri yakmaz..."3 âyetini daha

sonra nazil olan: "Müminlerin hepsi toptan seferber olacak deillerdir ..."4

âyeti neshetmitir.

Hâkim ve bn Merdûye, Hz. Ali'den bildirir: Resûlullah (saleilaHu aleyhi vaaaiiam)

çkt bir savata geride kalan ailesine göz kulak olmas için Câferii brakt.

Ancak Câfer “Vallahi ben senden aynlmam ve geride kalmam" deyince onun

yerine beni brakt. "Yâ Resûlallah! Beni geride mi brakacaksn? Benim

hakkmda Kurey ne der sonra? Ne tez amcas olunu brakp geri kald,

demezler mi? kincisi ben de Allah'n lütfunu aramak isterim. Zira Yüce

Allah’n: "...te onlarn Allah yolunda bir susuzlua, bir yorgunlua ve bir

açla maruz kalmalar, kâfirleri öfkelendirecek bir yere basmalar ve

dümana kar bir baar kazanmalar, ancak bunlarn karlnda
kendilerine salih bir amel yazlmas içindir..." 5 buyurduunu ijittim”

dediimde Allah Resûlü (saKallshu aleyhe veselem)u karl verdi: "Müriklerin, ne tez

amcas olunu brakp geri kald, demeleri konusunda bil ki daha önce bana da

büyücü, kahin, yalana demilerdi. Bu konuda beni örnek al. Harun'un Musa

yanndaki konumu ne ise, sen de bana ayn konumda olmay istemez misin? Ne

var ki benden sonra artk peygamber gelmeyecektir. Savaa çkp Allah'n

1

Tevbe Sur. 120
1 bn Ebî Hatim (6/1909).

3 Tevbe Sur. 120
4 Tevbe Sur. 122
5 Tevbe Sur. 120
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lütfunu aramana gelince de Yemen'den bize karabiber geldi. Yüce Allah size

nzk gönderinceye kadar bunu satp kendine ve Fâtma'ya harca."'

üü» jsr & fi ijjid iJ^yd\ j(sr u
^ ^ o -

Mi </

"Müminlerin hepsi toptan seferber olacak deillerdir.

Öyleyse onlarn her kesiminden bir grup dar din konusunda
köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman

kavimlerini uyarmak için geri kalsa yal Umulur ki

saknrlar." (Tevl^ Sur. 122)

Ebû Dâvud. Nâsih’öe, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan

bildirir: "Müminlerin hepsi toptan seferber olacak deillerdir. Öyleyse

onlarn her kesiminden bir grup da, din konusunda köklü ve derin bilgi

sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa

ya ..."
2
âyeti, "steyen, istemeyen, hepiniz savaa çkn ..."3 âyeti ile "Eer

sefere çkmazsanz, sizi elem dolu bir azap ile cezalandrr..."4 âyetinin

hükmünü neshetmitir. Bu âyette Müslümanlardan bir grup savaa çkarken

bir grubun da Resûlullah (soiialBu aiyhi vesellem) ile birlikte kalmas gerektii

bildirilmitir. Resûlullah (saiiaiiah vsuiinm) ile birlikte kalanlar dinde derin bilgi

sahibi olacak ve savatan dönen kavimlerini dini yönden uyaracak, onlar

savatayken Yüce Allah’n indirdii hükümleri kendilerine bildirecek

olanlardr.

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hltim, bn Merdûye ve Beyhakî, el~

MedhaVde bildirdiine göre bn Abbâs: "Müminlerin hepsi toptan seferber

olacak deillerdir, öyleyse onlarn her kesiminden bir grup da, din

konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman

' Hâkim (2/337). Hcysemî, Mecmuu z-Zcoâidde (9/110) der ki: "snadnda metruk biri

olan Hakîm b. Cübeyr vardr."
1 Tevbe Sur. 122

’ Tevbe Sur. 41
4 Tevbe Sur. 39
1 bn Ebî Hatim (6/337, 1909, 1912).
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kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya ..."

1

âyetini açklarken öyle demitir:

Müminlerin toptan savaa çkp da Hz. Peygamber’itMiyahuaiyhinsBiMtek bana
brakmalan doru deildir. Bunun yerine her kabileden belli kiiler

Resûlullah'in (sflalghu aley+ «selEm) de izni ile çkacak müfrezelere katlr. Dierleri

ise Resûlullah’in (ssiiaiiahu aleyhi vesBiiBm) yannda kalp inen Kuriân âyetlerini

örenirler. Savaa çkanlar geri döndükleri zaman da: “Yüce Allah sizin

gyabnzda Hz. Peygamberce (saiiaiiahu siayhi yeseiiem)u u âyetleri indirdi ve biz onlan

örendik” diyerek inen âyetleri onlara da öretirler. Bu ekilde savatan

dönenler oturup yeni nazil olan âyetleri örenirken Allah Resulü de eer

çkaracaksa dier bir müfrezeyi çkanr. Onlar da döndükten sonra geride

kalanlar onlara Yüce Allah'n indirdiklerini öretir ve gerekli uyarlarda

bulunurlar.
1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Müminlerin

hepsi toptan seferber olacak deillerdir, öyleyse onlarn her kesiminden

bir grup da, din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri

zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya! Umulur ki saknrlar"3 âyetini

açklarken öyle demitir: “Bu âyet cihad hakknda deildir. Resûlullah (ayiam

aleyhi vasailami Mudar kabilesine ktlk için beddua edince bu kabile büyük bir ktla

maruz kald. Bunun üzerine kabile üyeleri bu durumdan kurtulmak için akn

akn gelip Müslüman olduklann söylediler ki gerçekte Müslüman

olmamlard. Kalabalk gruplar halinde Medine’ye gelmeleri ashab skntya

soktu ve yerleri dar gelmeye balad. Yüce Allah da bu âyeti indirerek onlar

gerçekten mümin olmadklarn Resûlullah'a($8iiaiiaiu*ieyt.«seM bildirdi. Bu âyetle

göçen bu kabile üyeleri geri gönderildi ve kabilede kalan dier üyelerin de bu

ekilde göçmemeleri konusunda onlan uyarmalar istendi. "...Döndükleri

zaman kavimlerini uyarmak için ..."4 buyruunda anlatlan da budur.3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Abdullah b. Ubeyd b. Umeyriden bildirir:

Müminlerin cihada olan dükünlüklerinden dolay Resûlullah Maittu eleyin vaseiiem)

bir müfreze çkard zaman hepsi bu müfrezeye katlr ve Medine’de Hz.

Peygamberin (selBlahu aleyhi vesdlem) yannda çok az kiiyi brakrlard. Bunun üzerine

1 Tevbe Sur. 122
1 bn Cerîr (12/77, 78), bn Ebî Hâtim (6/1907-1909, 1912) ve Beyhakî 1/244, 245 (334).

5 Tevbe Sur. 122
4 Tevbe Sur. 122

* bn Cerîr (12/79, 80) ve bn Ebî Hâtim (6/1913).
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Yüce Allah: "Müminlerin hepsi toptan seferber olacak deillerdir. Öyleyse

onlarn her kesiminden bir grup da, din konusunda köklü ve derin bilgi

sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya!"
1

âyetini indirdi. Âyetle, Resûlullah Maiiahu aleyhi nsellem) bir müfreze gönderdii

zaman Müslümanlardan bir grubun buna katlmas, bir grubun da Resûlullah

(saiaiishu aleyhi veseiiem) ile kalmas emredildi. Bu ekilde geride kalanlar savaa

çkanlarn gyabnda nazil olan âyetler ile klman sünnetleri döndükten sonra

onlara haber verip öretirler. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiam) ise bir savaa bizzat

çkt zaman geride ancak onun izin verdii ve mazur gördüü kimseler

kalabilir.

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, krime'den bildirir: "Eer sefere

çkmazsanz, sizi elem dolu bir azap ile cezalandrr..."1 âyeti ile “Medine

halkna ve onlarn çevresinde bulunan bedevî Araplara Allah'n

Resulünden geri kalmalar ve onun canndan önce kendi canlarn

düünmeleri yakmaz..."4
âyeti nazil olduu zaman münafklar

“Muhammed Miallshu aleyhi veselier) ile birlikte savaa katlmayp geride kalan

bedeviler helak oldu!" dediler. Müslümanlardan bazlan de dini bilgileri

öretmek üzere bedevilere, kavimlerinin yanna gitmilerdi. Bu konuda Yüce

Allah: "Müminlerin hepsi toptan seferber olacak deillerdir, öyleyse

onlarn her kesiminden bir grup da, din konusunda köklü ve derin bilgi

sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa

ya..."
s
âyetini indirdi. Ayn ekilde: "Allah'n çarsna uyulduktan sonra

O'nun hakknda tartmaya girenlerin delilleri Rableri katnda batldr.

Onlara bir gazap vardr. Onlar için çetin bir azap vardr"6 âyeti nazil oldu .

7

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Mücâhid: "Müminlerin hepsi toptan seferber olacak

deillerdir. Öyleyse onlarn her kesiminden bir grup da, din konusunda

köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini

' Tevbe Sur. 122
J bn Ebî Hatim (6/1910).

J Tevbe Sur. 39
4 Tevbe Sur. 120

5 Tevbe Sur. 122
6 ûra Sur. 16

7 bn Cerîr (12/80, 81).
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uyarmak için geri kalsa ya! Umulur ki saknrlar"’ âyetini açklarken öyle

demitir Hz. Peygamber'in <saM>hu aleyhi vesellem) ashabndan bir grup bedevilerin

yanna gittiler. Gördüklerini hidayete davet ederken onlardan da ikram

gördüler, ürünlerinden faydalandlar. Ancak bazlar onlara: “Gördüümüz

kadanyla arkadalannz brakp bize gelmisiniz" deyince bundan dolay

içlerinde bir sknt duydular. Ardndan hepsi de geri döndüler ve Hz.

Peygamberin MlaRahu aleyhi vesellem) yanna gelip durumu anlattlar. Bunun üzerine

bu âyet nazil oldu. Âyete göre bir grubun dini anlatmak üzere bedevilerin

yanna çkarken dier bir grubun geride kalp ileriyle uramas ve yeni nazil

olan âyet ile hükümleri örenmesi gerektii bildirilmi, bedevilerin yanndan

dönenlere de bunlar öretip gerekli uyanlarda bulunmas görevi verilmitir .

1

^»4 CA föjk ^

jJjlUJl aul b\

"Ey inananlar.' Yaknnzda bulunan kâfirlerle savan. Sizi

kendilerine kar sert bulsunlar. Bilin ki Allah, kendisine

kar gelmekten saknanlarla beraberdir." (Tevbe Sur, 123)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "Ey iman edenler! Yaknnzda

bulunan kâfirlerle savan..." 5 buyruunu açklarken: “En yakn kafirlerden

balamak üzere danya doru açlarak savan" demitir.

Ebu'-eyh, Dahhâk’tan bu yorumun aynsn zikreder.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken öyle

demitir “Yaknnda bulunanlar Araplardan olan kafirlerdi. Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi vesaiiem) önce bunlarla savap bunlar bertaraf etti."
4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Câfer b. Muhammed'e

Deylem5
ahalisi ile savama konusu sorulunca öyle demitir: “Onlarla

’ Tevbe Sur. 122
2 bn Cerîr (12/76, 77) ve bn Ebî Hâtim (6/1910, 1913).

} Tevbe Sur. 123
1 bn Ebî Hâtim (6/1914).

5 Doudan gelen Acemlerin toplandktan da bölgesi olduunu söyleyenler olduu
gibi bunlardan kastn Türkler olduunu söyleyenler de vardr.
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savan zira onlar da Yüce Allah'n, haklarnda: "Ey iman edenler! Yaknnzda

bulunan kâfirlerle savan ..."
1

buyurduu topluluklardandr.”
2

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî)’ye Rumlar

(Bizans) ve Deylem ahalisi ile sava konusu sorulunca: "Ey iman edenler!

Yaknnzda bulunan kâfirlerle savan. Sizi kendilerine kar sert

bulsunlar ..."3 âyetini okurdu .
4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer'e Deylem ahalisi ile sava

konusu sorulunca öyle demitin Resûlullah’n (sBlgllahu aleyhi vesellem)! “Ey iman

edenler! Yaknnzda bulunan kâfirlerle savan ..."5 âyetindeki kafirlerden

kast Rumlardr" buyurduunu iittim.

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "

*

âkit
” 6 buyruunu: "Sizi kendilerine kar sert bulsunlar" eklinde

açklamtr .

7
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“Herhangi bir sûre indirildiinde, içlerinden, «Bu
hanginizin imann artrd?» diyenler olur. man etmi
olanlara gelince, inen sûre onlarn imann artrmtr.

Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalk

bulunanlara gelince, onlarn da inkârlarn büsbütün artrr
ve onlar artk kâfir olarak ölürler. Onlar, ylda bir iki defa

' Tevbe Sur. 123
1 bn Ebî Hâtin (6/1914).

3 Tevbe Sur. 123
4 bn Cerir (12/86, 87).

5 Tevbe Sur. 123
5 Tevbe Sur. 123
7 bn Ebî Hatim (6/1914).
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belaya uratlp imtihana çekildiklerini görmüyorlar m?
Böyleyken yine tövbe etmiyorlar, ibret de almyorlar."

(Tevbe Sur. 124-126)

Abd b. Humeyd ve bnu'l-MünzirMn bildirdiine göre Katâde: "Herhangi

bir sûre indirildiinde, içlerinden, «Bu hanginizin imann artrd?» diyenler

olur..."

1

buyruunu açklarken: "Bunu diyenler baz münafklardr" demitir.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre ibn Abbâs:

"...man etmi olanlara gelince, inen sûre onlarn imann artrmtr . ..
ttl

buyruunu açklarken öyle demitir: "Bir âyet nazil olduu zaman müminler

bu âyete iman eder, Yüce Allah da onlarn imanlan ile tasdiklerini arttrrd.

Nazil olan âyeti de birbirlerine müjdelerlerdi.” 3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî: "...Onlarn da inkârlarn

büsbütün artrr..."4 buyruunu açklarken: "üphelerinin yannda

üphelerini daha da arttrmtr” demitir. 5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: <4îî os'A Sijî”
6

buyruunu: "Nasl imtihana tâbi tutulduklann... ” eklinde açklamtr.7

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Mücâhid: "Onlar, ylda bir iki defa belaya uratlp

imtihana çekildiklerini görmüyorlar m?" 8 buyruunu açklarken: "Ylda bir

iki kez ktlk ve açla maruz braklp nasl imtihana tâbi tutulduklann

görmezler mi?” demitir. 9

1 Tevbe Sur. 124
2 Tevbe Sur. 124
} bn Cerîr (12/89) ve bn Ebî Hâtim (6/1915).

4 Tevbe Sur. 125
5 bn Ebî Hâtim (6/1915).
s Tevbe Sur. 126
7 bn Ebî Hâtim (6/1915).
8 Tevbe Sur. 126

9 bn Cerîr (12/91, 92) ve bn Ebî Hâtim (6/1915).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basri): "Onlar, ylda bir iki defa

belaya uratlp imtihana çekildiklerini görmüyorlar m?" 1 buyruunu

açklarken: "Ylda bir iki defa dümanla denenmeleridir" demitir.
1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Katâde: "Onlar, ylda bir iki defa belaya uratlp imtihana çekildiklerini

görmüyorlar m?"3 buyruunu açklarken: "Allah yolunda cihadla

denenmeleridir"' demitir. 4

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Bekkâr b. Mâlik: "Onlar, ylda bir iki defa

belaya uratlp imtihana çekildiklerini görmüyorlar m?"5 buyruunu

açklarken: "Ylda bir iki defa hastalanmalardr" demitir.

Ebu'-eyh, Utbî'den bildirir: Kul hastalandktan sonra ifa bulduu zaman

ayet (mânen) daha iyi biri olmamsa melekler: "Bunu tedavi edip ifa

verdik, ancak ona bir faydas olmad" derler.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Saîd: "Onlar, ylda bir iki defa

belaya uratlp imtihana çekildiklerini görmüyorlar m?"6 buyruunu

açklarken: "Her yl bir veya iki defa yalan söylerlerdi" demitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre Huzeyfe: "Onlar, ylda bir iki defa belaya uratlp

imtihana çekildiklerini görmüyorlar m?"7 buyruunu açklarken: "Ylda bir

veya iki tane yalan iitirdik ki bu yalanlarla pek çok kii yolunu anp dalâlete

düerdi" demitir.
8

Ebu'-eyh, Dahhâk’tan bildirir: Abdullah b. Mes’ûd’un kraatinde bu âyet:

“j i»3 jtj* jî fU jS j ûjuâ, y3î (=Onlar, ylda biri iki defa belaya

' Tevbe Sur. 126
1 bn Ebî Hatim (6/1915).

J Tevbe Sur. 126
4 bn Cerîr (12/92) ve bn Ebî Hâtim (6/1916).

s Tevbe Sur. 126
6 Tevbe Sur. 126
7 Tevbe Sur. 126
8 bn Cerîr (12/93) ve bn Ebî Hâtim (6/1916).
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uratlp imtihana çekildiklerini görmüyorlar m? Buna ramen ibret almazlar)

eklindedir.

1
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"Bir sûre inince, «sizi birisi görüyor mu?» diye birbirlerine

bakarlar, sonra dönüp giderler. Anlamaz bir güruh
olmalarna karlk Allah onlarn kalblerini imandan

döndürmütür." (Tevbe Sur. 127)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Bir sûre inince,

«Sizi birisi görüyor mu?» diye birbirlerine bakarlar..."
2
âyetini açklarken:

“Bunlar münafklardr” demitir.*

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "Bir sûre inince, «Sizi birisi

görüyor mu?» diye birbirlerine bakarlar..."4 âyetini açklarken: “Aralarnda

konutuklann aça vuran bir sûre nazil olunca boazlan düümlenip

nefessiz kalrlar ve: “Sizi gören birisi oldu mu ki?" derler.

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Zeyd: "Bir sûre inince,

«Sizi birisi görüyor mu?» diye birbirlerine bakarlar...
"5 âyetini açklarken

öyle demitir: Münafklar, aralannda konutuklann aça vuran bir sûre

nazil olunca: “Muhammed sizin konutuklarnz kimden duydu? Sizi gören

biri oldu mu ki bunlar ona haber verdi?" demeye balarlar.

6

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildirir: “Namaz braktk” demeyin, zira bazlar

’ âz bir kraattir.

* Tevbe Sur. 127
3 bn Cerîr (12/95, 96) ve bn Ebî Hatim (6/1916).

4 Tevbe Sur. 127
5 Tevbe Sur. 127
6 bn Ebî Hâtûn (6/1916, 1917).
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Allah'n âyetlerini brakp onlardan yüz çevirmiler Allah da onlann kalplerini

imandan çevirmitir. Onun yerine: “Namaz klp bitirdik" deyin.’

bn Ebî eybe, Hz.Ömer'den bildirin “Namaz braktk" demeyin, onun

yerine: “Namaz klp bitirdik” deyin .

2

('“^p ji-J* t

^

il* dj-'O

(*~TJ

“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber
gelmitir ki, sizin skntya dümeniz ona çok ar gelir. O,

size çok dükün, müminlere kar da çok efkatli ve

merhametlidir." (TevteSur. 128)

Abd b. Humeyd, Haris b. Ebî Usâme, Müsned'de, bnu’l-Münzir, bn

Merdûye, Ebû Nuaym, Delâilu'n-Nübûvve’de ve bn Asâkiriin bildirdiine

göre ibn Abbâs: "Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber

gelmitir ki../3 buyruunu açklarken öyle demitin “Hz. Peygamber («flaUu

Bie^hi vueiiem) Mudar olsun, Rabîa olsun Yemânî olsun bütün Arap kabilelerinden

biri saylr.”4

Abdurrezzâk, Musannefte, bn Cerir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve

Beyhakî, Sünen’de Câfer b. Muhammed’den bildirdiine göre babas:

"Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmitir ki ../5

buyruunu açklarken öyle demitir: "Hz. Peygamber'e (sBiiaiiahu aleyhi vesBiem)

cahiliye ahlakszlklanndan hiçbir ey bulamamtr. Resûlullah (sallalBhu eleyhi

nulMde: "Ben zina ile deil nikah ile dünyaya geldim" buyurmutur.

6

’ Saîd b. Mansûr
(
Tefsir

,

1052), bn Ebî eybe (2/382), bn Cerir (12/95) ve bn Ebî

Hâtim (6/1917).
1 bn Ebî eybe (2/382, 383).

* Tevbe Sur. 128
4 bn Asâkir (3/95).

* Tevbe Sur. 128
6 Abdurrezzâk (13273), bn Cerir (12/97), bn Ebî Hatim (6/1917) ve Beyhakî (7/190).
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bn Sa’d’r bildirdiine göre bn Abbâs: "Andolsun, size kendi içinizden

öyle bir peygamber gelmitir ki ...*
1 buyruunu açklarken: “Ey Arap

topluluu! Peygamberi [uHaiUn aleyhi resellem) hepiniz dourdunuz, anlamndadr"

demitir.
2

bn Merdûye, Enes’den bildirin Resûlullah (sdiaHahu aleyh ««ife™) bu âyeti: “ jlâj

f
»5L

r
iil j* »” lafzyla okudu. Ali b. Ebî Tâlib: “Yâ Resûlallah! Âyetteki

“Enfesikum” ne anlama geliyor?" diye sorunca Allah Resulü (»iaiihu aleyhi mailem):

"Ben soy, neseb ve aile olarak en deerli kiilerden biriyim. Âdem'den bana

kadar soyumda nikah d bir iliki olmu deildir. Hepsi de nikah iledir"

karln verdi.

Hâkim, bn Abbâs’tan bildirir. Resûlullah (sallailahu aleyhi vesbIM bu âyeti, “çok

deerli ve asil olan bir soydan size bir Peygamber geldi" anlamnda: “ aâj

jsSL^lil j^j pSi>" lafzyla okudu. 3

ibn Sa'd ve ibn Asâkiriin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (sbUbIIbIuj

ekyhi vBuiim):
"
Adem'den bana kadar olan soyumda nikah dyla bir doum olmu

deildir. Hepsi de nikahl olmutur

"

buyurmutur.*

TaberânîVin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saUaliBhu afeyt »dM:

"Ben Cahiliye âdetlerinde olduu gibi zina sonucu deil, slam’da olduu gibi

nikahla olan bir ilikiden dodum" buyurmutur.5

bn Sa’d ve bn Asâkiriin Hz. Âie’den bildirdiine göre Resûlullah (siiaiiah

aleyhi mefem): "Zina sonucu deil, nikahla olan bir evlilikten dodum"

buyurmutur.
6

bn Sa'd ve ibn Ebî eybe, Musannefte Muhammed b. Ali b. Hüseyn'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber Maibhu aleyhi veseM öyle buyurmutur: "Zina

sonucu deil, nikahla olan bir evlilikten dodum. Adem'den bana kadar

’ Tevbe Sur. 128
1 bn Sa'd (1/21).

* Hâkim (2/240).

4 bn Sa'd (1/61) ve bn Asâkir (3/400).

s Taberânî (10812). Heysemî, Mecmau’z-Zeuâid'de (8/214) der ki: "Ravi Medenî ile

hocasn tanmyorum. Dier ravileri ise sikadr."
6 bn Sa'd (1/61) ve bn Asâkir (3/401).
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soyumda Cahiliye âdetlerinde olduu gibi zina sonucu domu tek bir kii bile

yoktur. Pak ve tertemiz bir ekilde dodum."'

bn Ebî Ömer el-Adenî, Müsned’de, Taberânî, M.el-Evsafta, Ebû Nuaym,

Delâil’de ve bn Asâkir'in Ali b. EbîTâlib'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(saflaiiahu afeyti ««M öyle buyurmutur: "Zina sonucu deil, nikahla olan bir

evlilikten dodum. Adem'den annem ile babamn beni dourmasna kadar

soyuma Cahiliye adetlerinde olduu gibi zina asla bulam deildir."
7

Ebû Nuaym, Delâil’de bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiBiiatu aleyhi

veseiiem) öyle buyurmutur: "Soylarndan geldiim atalarm asla zinayla bir

araya gelmi deillerdir. Bu ekilde Yüce Allah beni nesilden nesile doduum
ana kadar temiz, pak ve deerli rahimlere tad. ki snf kar karya gelse

mutlaka ben bunlardan daha hayrl olann içindeyimdir."*

bn Sa'd'n ibn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (wiwy» aiayh» «mIM öyle

buyurmutur: "Araplarn en hayrl kabilesi, Mudar kabilesidir. Mudar

kabilesinin en hayrllar Abdumenâf oullandr. Abdumenâf oullannn en

hayrllan Hâim oullandr. Hâim oullannn en hayrlilan ise

Abdulmuttalib oullandr. Vallahi Adem'in yaratlmasndan ben doana kadar

ne zaman iki snf olsa, ben bunlardan daha hayrl olann içinde bulundum

Beyhakî, Delâil’de ve bn Asâkir, Enes'ten bildirir: Hz. Peygamber (sollaDahu

aleyhi reseiiem) bir hutbe verdi ve öyle buyurdu: "Ben Muhammed b. Abdillah b.

Abdilmuttalib b. Hâim b. Abdimenâf b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka'b b.

Lüeyy b. âlib b. Fihr b. Mâlik b. en-Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b.

lyâs b. Mudar b. Nizâr'm. Vallahi insanlar ne zaman iki frkaya aynlsa Yüce

Allah beni bu iki frkann en hayrlsnda kld. Cahiliye pisliklerinden de bana

herhangi bir ey bulamadan anne ve babamdan dodum. Evlilik d bir

ilikiden deil, Adem'den bu yana, annem babam beni douruncaya kadar nikah

’ bn Sa'd (1/60, 61) ve bn Ebî eybe (11/431, 432).
1
Melâlib ’de (4677) geçtii üzere bn Ebî Ömer el-Adenî, Taberânî (4728), Ebû Nuaym

(14) ve bn Asâkir (3/402). Elbânî, es-Sitsiletu ’d-Da'ife'de (6/330) hadisin zayf olduunu
söylemitir.

5 Ebû Nuaym (14).
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ile olan evliliklerden geldim. Ben fert olarak da soy olarak da hepinizden

hayrlym."'

bn Sa’d, Buhârt ve Beyhakî, Delâil’de Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûlullah (sdiaiiahu aiayti «ssiiemi öyle buyurmutur: "Ademoullarmn en hayrl bir

asrnda gönderildim. Asrlar geçtikten sonra nihayet benim de içinde

bulunduum asr geldi."
1

bn Sa'd, Müslim, Tirmizî ve Beyhakî'nin Deldirde Vâsile b. el-Eska'dan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiishu ateyh «»im öyle buyurmutur: "Yüce Allah

brahim'in oullan arasndan smail'i, smail’in oullan arasndan Kinâne

oullann, Kinâne oullanndan Kurey'i, Kurey’ten Hâim oullann seçti.

Hdim oullanndan da beni seçti."*

Ahmed, Tirmizî, bn Merdûye, Ebû Nuaym ve Beyhakî, DeldiVde Abbâs b.

Abdilmuttalib’ten bildirdiine göre Resûlullah (uibifahu aleyhi «senam) öyle

buyurmutun "Yüce Allah mahlukat yaratt zaman beni içlerinden en

hayrllannn içinde kld. Mahlukatn frkalara ayrd zaman da beni en

hayrl frkann içinde kld. Frkatan kabilelere ayrd zaman beni en hayrl

kabilenin içinde kld. Fertleri yaratt zaman beni en hayrl fertlerden biri

kld. Aileleri yaratt zaman da beni en hayrl ailenin içinde kld. Ben aile

olarak da fert olarak da hepinizden daha hayrlym

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de, Taberânî, bn Merdûye, Ebû Nuaym

ve Beyhakî’nin bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (»Ueiiahu aleyhi mailem)

öyle buyurmutur: “Yüce Allah mahlukatn yarattktan sonra bunlann

içinden Adem oullann seçti. Ademoullan içinden Araplan seçti. Araplann

içinden Mudar kabilesini seçti. Mudur kabilesi içinden Kurey'i seçti.

' Beyhakî (1/174, 175) ve bn Asâkir (3/47, 48). Delâil'in muhakkiki: "Çok arîb bir

hadistir" demitir.
1 bn Sa'd (1/25), Buhârî (3557) ve Beyhakî (1/175).

3 bn Sa'd (1/20), Müslim (2276), Tirmizî (3605) ve Beyhakî (1/165, 166).

4 Ahmed 3/307 (1788), Tirmizî (3607,
"
haset "), Ebû Nuaym (16) ve Beyhakî (1/167-

170). Zayf hadistir (Elbânî, Del/ Sünen et-Tirmizî, 738).
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Kureylilerin içinden Hâim oullarm seçti. Hâim oullan içinden de beni

seçti. Ben, en hayrllarn içinden seçilmi en hayrl kiiyim."'

bn Sa'd'n Muhammed b. Ali b. Hüseyn b. Ali b. EbîTâlib'den bildirdiine

göre Resûlllah (rafaHuhu aferin «efem) öyle buyurmutun "Yüce Allah yeryüzündeki

insanlan ikiye ayrd ve beni en hayrllan içinde kld. Sonra benim içinde

bulunduun ksm üçe ayrd. Beni de bu üçü içinden en hayrl olann içinde

kld. Sonra içinde bulunduum snftan Araplar seçti. Sonra Araplarn

içinden Kurey'i seçti. Sonra Kureylilerden Hâim oullarn seçti. Sonra

Hâim oullarndan Abdulmuttalib oullarm seçti Abdulmuttalib oullar

içinden de beni seçti."
7

bn Sa'd ve Beyhakî'nin Muhammed b. Ali’den bildirdiine göre Resûlullah

(salla ahu ais^h milim) öyle buyurmutun "Yüce Allah insanlar içinden Araplar,

Araplar içinden Kinâne'yi, Kinâne’den Kurey'i, Kureylilerden Hâim

oullarn, Hâim oullan içinden de beni seçti."
3

bn Sa'd'n Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr'den bildirdiine göre Resûlullah

(saHsiialu dyt* ««M öyle buyurmutun "Yüce Allah insanlar içinden Araplar,

Araplar içinden Kinâne'yi, Kinâne'den Kurey'i, Kureylilerden Hâim

oullarn, Hâim oullan içinden de beni seçti."*

bn Asâkir’in Ebu Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiailahu aleyhi veseliem}

öyle buyurmutur. "Adem'in sulbünden çktmdan beri soyumda tek bir

tane gayn meru ilikisi olan kadn çkmad. Araplarn en kymetli

kabilelerinden olan Hâim ile Zühre oullarndan çkana kadar da hayrl bir

topluluktan hayrl olan dier bir toplulua aktarldm durdum."5

bn Ömer el-Adenî, bn Abbâs'tan bildirir: Mahlukat yaratlmadan iki bin yl

önce Kurey, Yüce Allah'n katnda bir nurdu. Bu nur Yüce Allah' tebih

ederken melekler de onunla birlikte Allah' tebih ediyordu. Yüce Allah,

’ Hakîm et-Tirmizî {1/331, 332), Taberânî (13650), Ebû Nuaym (18) ve Beyhakî (1/171).

Hey semi. Mecmuu 'z-Zevâifde (8/215) der ki: "snadnda zayf biri olan Hamrnld b.

Vâkid vardr. Dier ravileri ise sikadr."
J bn Sa'd (1/20).

3 bn Sa'd (1/20) ve Beyhakî (1/167), Sünen (7/134).

4 bn Sa'd (1/21).

5 bn Asâkir (3/400, 401). Elbârû, el-rvâ'da (6/334) hadisin zayf olduunu söylemitir.
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Adem'i (aieyhisseiam) yaratt zaman bu nuru onun sulbüne koydu. Resûlullah

(salialiahu aie^i veseiiem) bu konuda öyle buyurdu: "Yüce Allah beni yeryüzüne

Adem'in sulbüne indirdi. Ondan sonra Nuh'un sulbüne, ondan sonra

brahim'in sulbüne aktard. Bu ekilde deerli sulblerden pak rahimlere aktara

aktara sonunda anne ve babamdan oldum. Nesilden nesile aktarldm soyum

içinde gayr meru ilikide bulunan kimseler olmad."'

Beyhakî, Haris b. Abdilmuttalib’den bildirir: Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vesdiem)

bir topluluun kendisine dil uzattndan haberdar olunca öfkelendi ve öyle

buyurdu: "Ey insurlar! Yüce Alluh mahlukal yaratp unlun iki frkaya ayrd,

beni de bu iki frkann en hayrlsnn içinde kld. Sonra onlan kabilelere ayrd

ve beni en hayrl kabilenin içinde kld. Sonra kabileleri ailelere ayrd, beni de

en hayrl ailenin içinde kld. Ben kabile olarak da aile olarak da sizden daha

hayrlym ."2

Tirmizî, bn Merdûye ve Beyhakî, Muttalib b. Ebî Vedâa'dan bildirir:

Resûlullah (sBlollahualeYhiveseilem) baz insanlarn onun hakknda söylediklerini iitince

konumak üzere minbere çkt. Allah’a hamdu senada bulunduktan sonra:

",Ben kimim?" diye sordu. Ashab: "Sen Allah'n Resulüsün!" karln
verdiklerinde de öyle buyurdu: "Ben Muhammed b. Abdillah b.

Abdimuttalib'im! Yüce Allah mahlukatn yarattnda beni onlarn en

hayrllarnn içinde kld. Sonra onlan ikiye ayrd, beni de en hayrllannn

içinde kld. Sonra onlar kabilelere ayrd ve beni en hayrl kabilenin içinde

kld. Sonra kabileleri ailelere ayrd, beni de en hayrl ailenin içinde kld. Ben

aile olarak dafert olarak da. sizden daha hayrlym. "3

Tirmizî ve Nesâî, Muttalib b. Rabîa b. Hâris b. Abdilmuttalib'den aynsn

zikreder .

4

bn Sa'd, Katâde'den bildirir: Bize bildirilene göre Hz. Peygamber (satlaHahu

aleyhi vuallm) öyle buyurmutur: "Yüce Allah bir peygamber göndermek istedii

1

Metâlib'de (4676) geçtii üzere bn Ebî Ömer.
1 Beyhakî (1/168, 169).

5 Tirmizî (3608, "hasen ") ve Beyhakî (1/169, 170). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îfSünen et-

Tirmizî, 739).

4 Tirmizî (3758, "sahih") ve Nesâî, S. el-Kübrâ (8176). Zayf hadistir (Elbânî, Da'îf

Sünen et-Tirmzî, 784).
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zaman yeryüzundeki en hayrl kabileyi bulur ve içlerinden en hayrl olan

peygamber olarak gönderir."
1

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-Usûl’de Cafer b. Muhammed'den, onun da

babasndan naklen bildirdiine göre Resûlullah (sailallahu aleyhi «eselM öyle

buyurmutur: "Yanma Cebrail gelip öyle dedi: «Yüce Allah beni gönderdi de

dünyann dou ile batsn, dam düzünü dolatm; ancak Araplardan daha

hayrlsn göremedim. Sonra yine Allah'n emriyle Araplarn içinde dolatm.

Mudar kabilesinden daha hayrlsn göremedim. Sonra yine emriyle Mudar

kabilesi içinde dolatm Kinâne'den daha hayrlsn göremedim. Sonra yine

emriyle Kinâne içinde dolatm. Kurey'den daha hayrlsn görmedim. Sonra

yine emriyle Kurey içinde dolatm. Hâim oullarndan daha hayrlsn

göremedim. Sonra Hâim oullarndan birini seçmemi emredince içlerinde

senden daha hayrlsn göremedim.»"
3

bn Ebî eybe, shâk b. Râhuye, Ibn Meni’, Müsned'de, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, Delâil'de Yusuf b. Mihrân

vastasyla bn Abbâs’tan, o da Ubey b. Ka’b'dan bildirin Hz. Peygamber'e

isaiiBiiBhu aleyhi «reiiemi nazil olan son âyet: "Andolsun, size kendi içinizden öyle bir

peygamber gelmitir ki, sizin skntya dümeniz ona çok ar gelir. O, size

çok dükün, müminlere kar da çok efkatli ve merhametlidir"1
âyetidir.

4

bru’d-Durays, Ftdûilu'l-Kur'ûn’da, ibn Cerîr, bnu'l-Enbârî, Mesühifde ve

bn Merdûye, Haan vastasyla bildirdiine göre Ubey b. Ka’b öyle demitir:

Yüce Allah katndan son nazil olan âyetler: "Andolsun, size kendi içinizden

öyle bir peygamber gelmitir ki, sizin skntya dümeniz ona çokar gelir.

O, size çok dükün, müminlere kar da çok efkatli ve merhametlidir. Yüz

çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan baka ilâh yoktur. Ben sadece

O'na güvenip dayanrm. O yüce Ar'n sahibidir
"5 âyetleridir.

6

’ bn 5a'd (1/25)
1 Hakîm et-Tirmizî (1/332).

3 Tevbe Sur. 128
4 Metûlib'de (3994) geçtii üzere shâk b. Kâhuyeh, MrtâhVde (3995) geçtii üzere bn

Manî', bn Cerîr (12/101, 102) vc Beyhakî (7/139).

s Tevbe Sur. 128,129
6 bnu'd-Durays (124) ve bn Cerîr (12/101).
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Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Zevâidu'l-Müsned’de, bnu’d-Durays,

Fedâilu'l-Kur'ân’dz, Ibn Ebî Dâvud, Mesâhifde, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh,

bn Merdûye, Beyhakî, DelâiVde, Hatîb, Talhîsu'l-Müteâbih'de ve Diyâ, el-

Muhtâre’de Ebu'l-Âliye vastasyla Ubey b. Ka'b'dan bildirir: Ebû Bekr’in

hilafeti döneminde Kur’ân’ tek bir mushafta toplama iine girdik. Kur'ân'

ben okuyup yazdryor, baz adamlar da yazyordu. "Bir sûre inince, «Sizi

birisi görüyor mu?» diye birbirlerine bakarlar, sonra dönüp giderler.

Anlamaz bir güruh olmalarna karlk Allah onlarn kalblerini imandan

döndürmütür"1

âyetine ulatklar zaman katipler bu âyetin Kur'ân'n son

âyeti olduunu zannettiler. Bunun üzerine öyle dedim: “Resûlullah (s*ttu*yii

vea*m)bana bu âyetten sonra iki âyet daha okuttu ki bunlar da: "Andolsun, size

kendi içinizden öyle bir peygamber gelmitir ki, sizin skntya dümeniz

ona çok ar gelir. O, size çok dükün, müminlere kar da çok efkatli ve

merhametlidir. Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan baka ilâh

yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanrm. O yüce Ar'n sahibidir
"2

âyetleridir." Kur'ân'dan son inen âyetler bunlardr. Bu ekilde, Kur'ân nasl

“Lâ ilahe illallah" ile baladysa öyle de son bulmutur. "Senden Önce

gönderdiimiz her peygambere: «Benden baka ilah yoktur. Bana kulluk

edin" diye vahyetmiizdir»3 âyeti de bu anlamdadr.”4

bn Sa'd, Ahmed, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Dâvud,

Mesahifde, ibn Hibbân, bnu'l-Münzir, Taberânî ve Beyhakî, Sünen'de Zeyd

b. Sâbit’ten bildirin Yemâme'de birçok kiinin ehit olmas üzerine Ebû Bekr

beni çartt. Gittiimde yannda Ömer de vard. Ebû Bekr öyle söze girdi:

"Ömer bana geldi ve: “Yemâme’de birçok hafz öldürüldü. Dier savalarda

da hafzlarn öldürülmesinden ve böylece Kur'ân'n büyük bir bölümünün yok

olmasndan çekiniyorum. Emrederek Kurân’ bir araya toplamann uygun

olaca görüündeyim" dedi. Ben kendisine: “Resûlullah'n tdU *yh

yapmad bir eyi ben nasl yapanm?" dediimde, Ömer: “Vallahi böyle

yapman çok hayrl olacak!" karln verdi. Ömer bu konuda bana o kadar

’ Tevbe Sur. 127
J Tevbe Sur. 128, 129
} Enbiyâ Sur. 25
4 Abdullah b. Ahmed 35/149, 150 (21226), Ibnu'd-Durays (27), bn Ebî Dâvud (sh. 30),

bn Ebî Hâlim (6/1919), Beyhakî (7/139) ve Diyâ (1155). Müsed'in muhakkikleri: "snad
zayftr" demilerdir.
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srar etti ki sonunda Yüce Allah benim de gönlümü bu ie yöneltti ve Ömer'in

bu konuda düündüünü ben de düünmeye baladm." Ebû Bekr bu ekilde

konuurken Ömer oturmu sesini çkarmyordu. Sonra Ebû Bekr bana: "Sen

akll bir gençsin. Senden hiçbir kötü ey görmedik. Resûlullah’n (allakta daytu

reniiem) de vahiy katipliini yapyordun. Onun için aratrma yaparak Kuriân' bir

araya topla!” dedi. Vallahi Ebû Bekr, herhangi bir da bir yerden bir yere

tamam isteseydi bu benim için Kuriân’ toplama iinden daha kolay gelirdi.

Onlara: "Resûlullah'n[^j*/«ve*rtyapmadg bir eyi siz nasl yaparsnz?” diye

sorduumda, Ebû Bekr: "Vallahi hayrl bir i olacak!” karln verdi.

Ebû Bekr bu ekilde bana devaml bir srar içinde olunca sonunda Yüce

Allah benim de gönlümü bu ie yöneltti ve hemen aratrmaya, hurma dallan,

deri parçalan ve talar üzerine yazlan metinlerle, hafzlarn ezberlerinde olan

âyetleri bir araya toplamaya baladm. Tevbe Sûresi'nin son âyetleri olan,

"Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmitir ki, sizin

skntya dümeniz ona çok ar gelir. O, size çok dükün, müminlere kar

da çok efkatli ve merhametlidir. Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter.

O'ndan baka ilâh yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanrm. O yüce

Ar'n sahibidir
"

1

âyetlerini Huzeyme b. Sâbit el-Ensârî'de buldum ki baka

hiç kimsede bu iki âyet yoktu. Kuriân’n yazl olduu bu sahifeler hayat

boyunca Ebû Bekriin yannda durdu. Vefat edince Ömer'in yannda kaldlar.

Ömer de vefat edince kz Hafsa'nn yannda kaldlar .

5

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu’-eyh, Ubeyd b. Umeyr’den bildirir:

Kuriân'n toplanmas konusunda Ömer iki adamn ehadeti olmadan bir âyeti

kayda geçmezdi. Ensâr'dan bir adam: "Andolsun, size kendi içinizden öyle

bir peygamber gelmitir ki, sizin skntya dümeniz ona çok ar gelir. O,

size çok dükün, müminlere kar da çok efkatli ve merhametlidir. Yüz

çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan baka ilâh yoktur. Ben sadece

O'na güvenip dayannm. O yüce Ar'n sahibidir
" 3

âyetleriyle gelince, Ömer

1

Tevbe Sur. 128, 129
1 Ahmed 1/224, 238, 35/506 {57, 76, 21644), Buhâri (4679, 4986, 4989, 7191, 7425),

Tirmizî (3103), Ncsâî, S. el-Kübrâ (7995, 8288), bn Ebî Dâvud (sh. 6-9), bn Hibbân (4506,

4507), Taberânî (4901, 4904) ve Beyhakî (2/40, 41).

3 Tevbe Sur. 128,129
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ona: "Bu iki âyet için senden kant, ehadet istemeyeceim. Zira Resûlullah

(sgiiBiiahuBleyhivEseiEmjöyle biriydi" dedi.'

bn Ebî Dâvud, Mesâhifde Urve’den bildirir: Yaplan savalarda çok sayda

hafzn ölmesi üzerine Ebû Bekr Kur'ân’n yok olup gitmesinden endie etti.

Bunun üzerine Ömer b. el-Hattâb ile Zeyd b. Sâbit'e: "Mescid'in kapsnda

oturun ve bildii âyeti iki ahitle ispat eden kiilerin bu âyetlerini yazn" dedi.
1

bn shâk, Ahmed b. Hanbel ve bn Ebî Dâvud, Abbâd b. Abdillah b.

Zübeyriden bildirir: Hâris b. Huzeyme Tevbe Sûresi'nin sonunda bulunan:

"Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmitir ki, sizin

skntya dümeniz ona çok ar gelir. O, size çok dükün, müminlere kar

da çok efkatli ve merhametlidir. Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter.

O'ndan baka ilâh yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanrm. O yüce

Ar'n sahibidir"* âyetleriyle gelince, Ömer ona: "Yannda, bunlarn

Kuriân’dan olduuna dair ahitlik edebilecek biri var m?” dedi. Hâris: "Vallahi

olup olmadn bilmiyorum, ama ehadet ederim ki bu iki âyeti

Resûlullah'tanisaiBiiailüBleyivssBBin) duydum ve ondan ezberleyip aklmda tuttum"

karln verdi. Ömer: “Vallahi ehadet ederim ki ben de bunlar

Resûlullah'tan (saiiaiiehu abyhi vBiBlem) iittim. ayet üç âyet olsalard bunlar ayn bir

sûre olarak yazardm. Kur’ân’dan uygun bir sûre bulun ve bu iki âyeti oraya

yazn” deyince bu iki âyet Tevbe Sûresi'nin sonuna eklendi.'’

bn Ebî Dâvud, Mesâhifde Yahya b. Abdirrahman b. Hâtib'den bildirir

Ömer b. el-Hattâb, Kuriân’ toplamay düünmütü. Bunun için insanlar

arasnda kalkp: "Kim Resûlullah’n azndan (saiiailaho aleyhi vesellem) Kur’ân'dan bir

ey iittiyse bize getirsin" dedi. Bu ekilde getirilen âyetleri de sahifeler,

levhalar ve hurma dallan üzerine yazyorlard. ki ahidi olmadan da

kimseden âyet kabul etmiyordu. Kur'ân’ bu ekilde bir araya getirmeye

çalrken öldürülünce onun yerine halife olan Osman b. Affân kalkp:

"Yannda Allah'n Kitâb'ndan bir ey bulunanlar bize getirsin" dedi. Osman

da ayn ekilde iki ahit getirilmeden âyetlerden bir eyi kabul etmiyordu.

’ bn Cerîr (12/100).
1 bn Ebî Dâvud <sh. 6).

3 Tevbe Sur. 128, 129
i Ahmed 3/240 (1715) ve bn Ebî Dâvud (sh. 30). Müstted 'in muhakkikleri: "snad

zayftr" demilerdir.
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Huzeyme b. Sabit geldi ve: “ki âyeti brakp yazmadnz gördüm" dedi.

Kur'ân't yazanlar “Hangi âyetler?" diye sorunca, Huzeyfe: Resûlullah'tan

[saiiaibhu aleyhi vEseiinn) "Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber

gelmitir ki, sizin skntya dümeniz ona çok ar gelir. O, size çok dükün,

müminlere kar da çok efkatli ve merhametlidir. Yüz çevirirlerse de ki:

Allah bana yeter. O’ndan baka ilâh yoktur. Ben sadece O’na güvenip

dayanrm. O yüce Ar’n sahibidir
”1

âyetlerini iittim ve dinledim" dedi.

Osman: “Ben de bunlar Allah'n âyetleri olduuna ahadet ederim. Peki, bu

iki âyeti nereye koymamz uygun görürsün?" deyince, Huzeyfe: “Kuriân'dan

son nazil olan âyetleri bu iki âyetle bitir" karln verdi. Bu ekilde bu iki

âyet Tevbe Sûresi'nin sonuna yazld.*

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Katâde: "Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmitir ki,

sizin skntya dümeniz ona çok ar gelir. O, size çok dükün, müminlere

kar da çok efkatli ve merhametlidir
”3 âyetini açklarken öyle demitir:

“Yüce Allah onu içlerinden gönderdii içindir ki peygamberlii ve deer

konusunda ona haset etmezler. Onlann skntya dümesi de kendisine ar
gelir, üzer. Onlardan dalâlette olanlarn hidayete erdirilmesi konusunda çok

duyarldr. Zira müminlere kar efkatli ve merhametlidir.”4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sizin

skntya dümeniz ona çok ar gelir. O, size çok dükün, müminlere kar

da çok efkatli ve merhametlidir"5
âyetini açklarken: "Sizlerin sknts onun

da skntsdr. Sizlere dükünlüünden dolay da kafirlerinizin mümin olmas

için çabalar" demitir.

6

bn Ebî Hâtim, krime'den bildirir Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meltem) öyle

buyurdu: "Cebrail yanma geldi ve: «Ey Muhammedi Rabbinin sana selam

var. Bu da dalardan sorumlu melektir. Onu da sana gönderdi ve emirlerin

dnda bir ey yapmamasn söyledi» dedi. Dalardan sorumlu melek bana:

’ Tevbe Sur. 128. 129

' bn Ebî Dâvud (sh. 10, 11, 30, 31).

3 Tevbe Sur. 128
4 bn Cerîr (12/97-99) ve bn Ebî Hâtim (6/1917. 1918).

s Tevbe Sur. 128
6 bn Ebî Hâtim (6/1917, 1918).
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«Yüce Allah senin emirlerin dnda bir ey yapmamam söyledi. stersen u
dalan balanna ykaym. stersen balanna ta yadraym. stersen de onlan

yerin dibine geçireyim» deyince de: «Ey dalann melei! Ben onlara zaman

tanyorum. Belki onlann nesillerinden "Lâ ilahe ilallah" diyenler çkar»

karln verdim." kn'me der ki: Bunun üzerine dalann melei: "Rabbinin

seni and gibi gerçekten de sen çok efkatli ve merhametlisin" dedi.

1

ibn Merdûye, Ebû Sâlih el-Hanefî vastasyla Abdullah’tan bildirir:

Resûlullah Mailhu aleyhi meltem): "Yüce Allah merhametlidir ve rahmetini de ancak

merhametli olan kiiye verir" buyurdu. Biz; "Yâ Resûlallah! Hepimiz sahip

olduklanmza ve çocuklarmza kar merhametliyiz" dediimizde ise öyle

buyurdu:
"
Kasdedilen bu deildir. Kast Yüce Allah'n: «Andolsun, size kendi

içinizden öyle bir peygamber gelmitir ki, sizin skntya dümeniz ona çok

ar gelir. O, size çok dükün, müminlere kar da çok efkatli ve

merhametlidir»
2
âyetinde ifade ettii gibidir."

bn Merdûye, Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan bildirin Resûlullah (sdlailahu aleyhi vesoiiem)

Medine'ye geldii zaman Cüheyneliler yanna geldiler ve: "Gelip bizim

aramza yerletin. Bize bir vesika yaz ki hem biz senden yana güvende olalm,

hem de sen bizden yana güvende kal" dediler. Allah Resulü:
"
Neden öyle bir

eyi istiyorsunuz?" diye sorunca, onlar: "Biz güvende olmay istiyoruz"

dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Andolsun, size kendi içinizden öyle bîr

peygamber gelmitir ki, sizin skntya dümeniz ona çok ar gelir. O, size

çok dükün, müminlere kar da çok efkatli ve merhametlidir
"3 âyetini

indirdi.

bn Cerir, Ebû Sâlih el-Hanefî'den bildirir: Resûlullah (salallehu dyhi veseliem): "Yüce

Allah merhametlidir, merhametli olan sever. Rahmetini de ancak merhametli

olan kiiye verir" buyurdu. Biz: "Yâ Resûlallah! Hepimiz kendimize,

mallarmza ve elerimize kar merhametliyiz" dediimizde ise öyle

buyurdu: "Kasdedilen bu deildir. Siz Yüce Allah'n: «Andolsun, size kendi

içinizden öyle bir peygamber gelmitir ki, sizin skntya dümeniz ona çok

'bn Ebî Hatim (6/1918).
1 Tevbe Sur. 128

’Tevbe Sur. 128
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ar gelir. O, size çok dükün, müminlere kar da çok efkatli ve

merhametlidir»
1

âyetinde ifade ettii gibi olun.
" 2

"Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan baka ilâh

yoktur. Ben sadece O na güvenip dayannm. O, yüce Ar'n
sahibidir." (TevU Sur. ao)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

bn Abbâs: "Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter ..."3 âyetini açklarken

öyle demitir: "Yüz çevirenlerden kast, Peygamberimizden (sdbiiahu aleyhi veseiien]

yüz çeviren kafirlerdir. Âyette zikredilen ve onlara kar gösterilmesi gereken

tavr da tüm müminleri balar."4

Ebu’-eyh, Muhammed b. Ka’b'dan bildirir: "Rum (Bizans) topraklanna

bir müfreze çkt. Yolda Müslüman askerlerden biri atndan düüp ayan
krd. Onu tama imkan bulamaynca da atn yanna baladlar, yanna su ve

azk koyup yollarna devam ettiler. Onlar gittikten sonra adamn biri yanna

geldi ve: "Burada ne yapyorsun?" diye sordu. Aya knk adam: "Ayam
knlnca arkadalanm beni brakp gittiler" dedi. Dier adam: "Elini arnn
olduu yere koy ve: "Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan baka

ilâh yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanrm. O yüce Ar’n sahibidir"

de” dedi. Aya knk adam elini aryan yerine koyup bu âyeti okuyunca

iyileti. yiletikten sonra da atna binip arkadalarna yetiti.

Ebû Dâvud ve bnu's-Sünnî'nin Ebu’d-Derdâ'dan bildirdiine göre

Resûlullah {uMatu aleyhi yeseliem) öyle buyurmutur:
"
Sabah ve akam yedi defa:

«Allah bana yeter. Ondan baka ilah yoktur. Sadece ona tevekkül ederim. O

’ Tevbe Sur. 128
1 bn Cerîr (12/101).

} Tevbe Sur. 129
4 bn Cerir (12/100) ve bn Ebî Hâtim (6/1919).
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yüce Ar'n sahibidir» derse Yüce Allah ondaki dünya ve âhiret skntsn
giderir."'

bnu'n-Neccâr, Târih’de Hz. Hüseyn'den bildirir: Sabah vakti yedi defa:

“Allah bana yeter. Ondan baka ilah yoktur. Sadece ona tevekkül ederim. O

yüce Ar'n sahibidir" diyen kii o günü sknt, musibet ve boulma gibi

eylerle karlamaz.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Ar'n bu ekilde

isimlendirilmesi yüksekliinden dolaydr" demitir .

1

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in eMzame’de bildirdiine

göre Sa’d et-Tâî: “Ar krmz bir yakuttur" demitir .

3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Vehb b. Münebbih'ten bildirir: “Yüce Allah,

Ar ile Kürsü'yü kendi nurundan yaratt. Ar, Kürsü'ye yapktr ve melekler

de Kürsü'nün içindedir. Ar'n etrafnda dört nehir vardr. Bu nehirlerden biri

nurdandr ve l l parlar. Dieri alevler saçan atetendir. Bir dieri

kardandr ve baknca gözleri kamatnr. Dieri de sudandr. Meleklerde bu

nehirlerde Yüce Allah’ tebih ederler. Ar’n, mahlukatn dili saysnca dili

vardr. Ar bütün bu dillerle Allah' zikredip onu tebih eder."4

Ebu'-eyh'in a’bî'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiai^u aleyhi veseiM öyle

buyurmutur: "Ar krmz bir yakuttandr. Meleklerden bir melek de Ar'a ve

azametine baknca Yüce Allah ona: «Seni, her birinde yetmi bin kanat olan

yetmi bin melek gücünde klyorum! imdi uçup git» diye vahyettti. Bunun

üzerine melek olanca gücü ve kanatlaryla bir süre uçtu. Sonra durup

baktnda sanki yerinden klmdamam gibiydi."5

Ebu'-eyh, Hammâd'dan bildirir: “Yüce Allah, Ar' yeil bir zümrütten

yaratt. Ona krmz yakuttan dört ayak kld. Ar’a bin tane de dil yaratt.

1 Ebû Dâvud (5081), bnu's-Sunnî, Amelu'l-Yeom ve ’l-Leyle (71). Uydurma hadistir

(Elbâni Da'îfSünen Ebî Dâvud. 1085).
1 bn Ebî Hâtûn (6/1919).

J îbn Ebî Hâtim (6/1920) ve Ebu'-eyh (217).

4 bn Ebî Hâtûn (6/1920) ve Ebu'-eyh (192).

5 Ebu'-eyh (249). Muhakkikleri: "Uydurma hadistir" demilerdir.
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Yeryüzünde de birbirinden farkl bin tane topluluk yaratt. Bu topluluklardan

her biri Ar'n dillerinden bir dil ile Yüce Allah' tebih eder.'”

Taberânî ve Ebu'-eyh, Abdullah b. Amr b. el-Âs'tan bildirin "Ar bir

ylanla çevrelenmitir. Vahiy de buraya zincirlerle indirilir.'"

bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ: "Öncekiler Ar'n Harem bölgesi

üzerinde olduunu düünürlerdi” demitir.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildirir: "Ar'n ne kadar büyük

olduunu ancak onu yaratan Allah bilebilir. Rahmân olan Allah'n

yarattklannn (Ar'n) yannda gökler ancak çöldeki bir çadr kadardr.'*3

Saîd b. Mansûr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Mücâhid'den bildirin "Gökler

ile yerin Ar'n içinde kapladtklan alan, ancak bir yüzüün çölde kaplad alan

kadardr.*'4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ka’b: "Ar'n yannda tüm gökler ancak

yer ile gök arasna aslm bir kandil gibidir” demitir.3

bn Ebî Hâtim, Ömer b. Yezîd en-Nasrî*den bildirir Harun'a gönderilen

kitapta öyle yazldr: "Bu büyük denizimiz Nabtas'n bir kanal gibidir.

Nabtas da dünyay çepeçevre kuatmtr. Denizleri ve tüm içindekileriyle

dünya, Nabtas'n yannda sahildeki bir göz gibidir. Nabtas'n ardnda yine

dünyay çepeçevre sarm olan Kaynes bulunur. Nabtas ve içindekiler

Kaynes’in yannda sahilde bir göz gibidir. Kaynes’in ardnda da dünyay

çepeçevre sarm olan Asamm bulunur. Kaynes ve içindekiler Asamm’n

yannda sahildeki göz gibidir. Asamm’n ardnda dünyay çepeçevre sarm
olan Muzlim bulunur. Asamm ve içindekiler Muzlim’in yannda sahildeki göz

gibidir. Muzlim’in ardnda da dünyay çepeçevre sarm olan Elmas bulunur.

Muzlim ve içindekiler Elmas'n yannda sahildeki göz gibidir. Elmas'n ardnda

da Baki bulunur. Bâki dünyay çepeçevre sarm olan duru bir sudur. Yüce

Allah onun yansnn Ar’n altnda olmasn emretmi, ancak bir araya gelmek

isteyince Yüce Allah onu azarlamtr. Onun içindir ki alayarak Allah'tan

1 Ebu’-eyh (259).
1 Meanau'z-Zevâd' de (8/135) geçtii üzere Taberânî ve Ebu'-eyh (199).

} bn Ebî Hâtim (6/1920) ve Ebu'-eyh (198).

4 bn Ebî Hâtim (6/1920) ve Ebu'-eyh (220, 251).

s bn Ebî Hâtim (6/1920).
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balanma diler. Elmas ve içindekiler Bâki'nin yannda sahildeki göz gibidir.

Bunun da ardnda dünyay çepeçevre sarm olan Ar vardr. Bâki ile

içindekiler bu Ar'n yannda sahildeki göz gibidir."’

Ebu'-eyh, Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem’den, o da babasndan bildirir:

Resûlullah (saiiaiiatu aleyhi «senan): "Yedi gök, Kürsü'nün yannda kalkann içine ahlan

birer dirhem gibidirler" buyurdu. bn Zeyd, Ebû Zer’den naklen bildirdiine

göre Hz. Peygamber CsafldBa^u aleyhi «seflem):
"Ar'n yannda Kürsü, bo bir araziye

ahlm demirden bir yüzük kadardr. Kürsü de uyaklarn bash yerdir

"

buyurmutur.

1

Ebu'-eyh, Vehb'den bildirir: "Yüce Allah, Ar' yetmi bin ayakl olarak

yaratt. Bu ayaklardan her biri gök ile yerin kalnl kadardr." 1

Abd b. Humeyd, Ebu'-eyh ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifâfda

Mücâhid'den bildirir: "Melekler ile Ar arasnda yetmi perde vardr. Bu

perdeler biri nurdan, biri karanlktan olacak ekilde sralanmtr."4

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve Beyhakî, el-

Esmâu ve's-Sifât’da bn Abbâs'tan bildirir: Hz. Peygamber (sallallehu aleyhi vesaikin)

skntl olduu anlarda: "Ar'n Rabbi olan Allah'tan baka ilah yoktur.

Göklerin
\,
yerin ve kerim olan Ar'n Rabbi olan Allah'tan baka ilah yoktur"

diye dua ederdi .
5

Nesâî, Hâkim ve Beyhakî, Abdullah b. Câfer'den bildirir: Hz. Ali skntl

anlarda ve zor durumlarda söylemem üzere bana baz sözler öretti. Ona da

Resûlullah'n (niuiahu aiayhi vesaiiem) örettii bu sözler "Cömert ve efkatli olan

Allah'tan baka ilah yoktur. Allah' her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyük

Ar'n Rabbi olan Allah pek yücedir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun"

eklindedir.

6

Hakîm et-Tirmizî, ishâk b. Abdillah b. Cafer’den, o da babasndan bildirir:

Resûlullah {sBiatiafa aleyhi »esellem) öyle buyurdu: "Ölülerinize u sözlerle telkinde

’ bn Ebî Hatim (6/1920).
1 Ebu'-eyh (222).

3 Ebu'-eyh (297).
4 Ebu'-eyh (271, 283) ve Beyhakî (856).

s bn Ebî eybe (10/196), Buhârî (6346), Müslim (2730), Tirmizî (3435), Nesâî, S.el-

Kübrâ (10489), bn Mâce (3883) ve Beyhakî (835).
6
Nesâî, S. el-Kübrâ (1U489), Hâkim (1/508) ve Beyhakî (87).
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bulunun: «Cömert ve efkatli olan Allah'tan baka ilah yoktur. Yedi gök ile yüce

Ar'm Rabbi olan Allah' her türlü eksiklikten tenzih ederim. Âlemlerin Rabbi

olan Allah'a hamdolsun.»" Ashab: “Yâ Resûlallah! Dirilerimize bu telkinde

bulunsak nasl olur?" diye sorunca, Allah Resûlü MMu aleyhi *bmUwh):
"
Güzelin de

güzeli olur" buyurdu.
1

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Câfer kzn evlendirdii

zaman, onu bir kenara çekip öyle demitir: “Ölüm veya dünya ilerinde

skntl bir durumla kar karya kalrsan öyle de: "Cömert ve efkatli olan

Allah’tan baka ilah yoktur. Yüce Ar’n Rabbi olan Allah’ her türlü

eksiklikten tenzih ederim. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.''
2

Ahmed, Zühd’de ve Ebu'-eyh, el-Azame’de Vehb b. Münebbih’ten

bildirir: Hirakl ile Danyâl, Buhtunnasr'n Beytu’l-Makdis'te ele geçirdii esirler

arasndayd. Hirakl’n anlattna göre kendisi Frat'n kenannda uyurken bir

melek geldi ve ban alp Beytu’l-Makdis’teki hâzinenin içine koydu. Hirakl

bunu öyle anlatr: Bam kaldnp baktmda göklerin delik gibi Ar'a kadar

açldn gördüm. Açlan bu delikten hem Ar’, hem de çevresinde

bulunanlan gördüm. Ar gökler ile yerlerin üstünde bir emsiye gibi

duruyordu. Gökler ile yer ise Ar'n orta yerinde asl duruyorlard- Ar' dört

melek tayordu. Her bir melein de biri insan yüzü, biri kartal yüzü, biri aslan

yüzü, biri de boa yüzü olmak üzere dört yüzü vard. Yüzleri houma giden

meleklerin ayaklarna baktmda ayaklarnn yerde hzl bir ekilde dönüp

durduunu gördüm. Ar'm önünde de alt kanad olan bir melek duruyordu.

Kanatlan yeni domu bir deve yavrusunun renginde idi. Bu melek Yüce

Allah'n kainat yaratmasndan beri orada duruyordu ve kyamet kopana dek

de öyle duracakt. Bu melek Cebrail'di. Ondan daha aada bir melek daha

vard ki bu kadar büyük bir eyi daha önce görmü deildim. O da Mikâil'di ve

gökteki meleklerin halifesi idi.

Bunun yannda Yüce Allah’n kainat yaratmasndan bu yana Ar’r

etrafnda dönen melekler vard ve kyamet kopana kadar da dönüp

duracaklard. “Kuddûs! Kuddûs! Rabbimiz güçlü olan Allah’tr. Azamet

gökler ile yeri doldurmutur" diyerek dönüyorlard. Ondan da daha aada
her biri alt kanatl olan melekler de vard. Bu kanatlardan ikisi ile nura kar

yüzünü örtüyor, iki kanadyla bedenini örtüyor, iki kanadyla da uçuyorlard

’ Hakim et-Tirmizî (2/279).
2 fbn Ebî eybe (10/204).
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Bunlar Mukarrebîn olan meleklerdi. Bunlardan da aada kimi secdeye giden

kimi kyama kalkan melekler de vard. Yüce Allah'n kainat yaratmasndan bu

yana öylece duruyorlard ve kyamet kopana kadar da öyle kalacaklard.

Onlardan da aada secde halinde olan melekler vard. Yüce Allah’n kainat

yaratmasndan bu yana öylece secdede duruyorlard ve Sûr'a üfürülene

kadar da öyle kalacaklard. Sûr’a üfürüliince balann kaldracaklar, Ar’a

baknca da: "Seni her türlü eksiklikten tenzih ederiz! Seni hakkyla takdir

edemiyorduk" diyecekler.

Sonrasnda Ar'n o delikten aaya doru sarktn gördüm ki

büyüklüü o delik kadard. Gök ile yer arasna ulatnda da ikisi arasn

doldurdu. Sonra Rahmet kapsndan içeriye girdi ki büyüklüü kap kadard.

Sonra mescide girdi ki büyüklüü o kadar oldu. Sonra orada bulunan kayann

üzerine dütü ki büyüklüü o kadar olmutu. Kayann üzerine düünce: “Ey

Ademolu!" diye seslendi. Bu sesle çarplma döndüm ki daha öncesinde

böylesi bir sesi hiç iitmi deildim. Bu sesin yüksekliini tahmin etmeye

çaltmda askeri bir karargahta bulunan askerlerin ayn anda barmas
veya böylesi iki karargahn ayn anda barmas ve seslerinin bir yerde

toplanmas kadar yüksek tonda bir sesti. Hatta daha da yüksekti.

Bu sesle çarpldmda: “Onu kendine getirin! Zira zayf biridir ve zayf

olan bir eyden yaratlmtr" dedi. Sonrasnda bana: “Ordudaki öncü gibi sen

de benim öncüm olarak kavmine git. Davetine icabet edip doru yola gelen

kiilerin kazanaca sevabn ayns sana da verilecektir. Ancak davet

edemediin ve saptm olarak ölen her bir kiinin de vebali ve günah kadar

senin de günahn olacaktr. Onlarn da günahndan herhangi bir eksilme

olmayacaktr. Daha sonra Ar indii gibi geri çkt. Beni de geldiim yere

Frat’n kenanna götürüp koydular.

Frat'n kenannda yine bu ekilde uyurken bir melek geldi ve bam alp

Beytu'l-Makdis'in yannda bir yere götürdü. Kendimi derinlii ayaklanm

amayan bir su havuzunun içinde buldum. O havuzdan da Cennete

götürüldüm. Cennetteki aaçlar nehirlerin kenannda dizilmiti. Yapraklan

dökülmüyor, meyveleri de bitmiyordu. Bu meyvelerden kimisi küçük, kimisi

orta boyda, kimisi çok büyük idi ve hepsi de kopanlma çandayd. Yanmdaki

melee: “Cennetteki giysiler nasl?" diye sorduumda: “Hurilerin giydii

giysilerdendir ve kiinin istedii renge girebilir" dedi. “Eler nasl?" diye

sorduumda ise bu eler bana sunuldular. Güzelliklerine bakmak istediimde
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gördüm ki Güne ile Ay yan yana gelse dahi bu elerden birinin yüzü kadar

parlak olamazd. Bunlarn etlerinin kemikleri, kemiklerinin de ilikleri

görülebiliyordu. Onunla ilikiye girip uyuyan biri sabah uyandnda onu

bakire olarak bulurdu. Cennette gördüklerime ardmda bana: “Buna m
anyorsun?" denildi. “Neden armayaym?" karln verdiimde de: "Bu

gördüün meyvelerden yiyen kii ebedi bir hayata kavuur. Bu elerden

biriyle evlenen kii derdi kederi unutur ve hiçbir sknt çekmez" denildi

Sonra bam alnd yere geri götürülüp brakld.

Frat'n kenarnda yine bu ekilde uyurken bir melek geldi. Bam alp

yeryüzünün bir yerine götürdü ve oraya brakt. Brakt yerde bir sava

olmutu ve on bin ölü vard. Vahi hayvanlar ile yrtc kular onlann etlerini

yemi, organlann parça parça etmilerdi. Yanmdaki melek: “Bazlar

içlerinden ölen veya öldürülen biri olduu zaman artk onun üzerinde hiçbir

gücümün ve yetkimin olmadn iddia ediyordu. u ölüleri çar bakalm!"

deyince gelmeleri için onlara seslendim. Onlan çarmamla da her bir kemik

aynldg eti geri giymeye ve parçalanm organlar bir araya gelmeye balad.

Organn sahibi bile kemik kadar kendi etini bu kadar iyi tanyp bir araya

getiremezdi. Bu ekilde ilikler kemiklerin içine girdi, kemiklerin üzeri etle

doldu, sinir ve damarlar geri yerlerine geldi ve en son da derileri üzerlerine

çekildi. Bütün bunlar olurken ben de onlan izliyordum. Melek bana: “Onlann

ruhlann da çar" deyince, ruhlann çardm. Ruhlar da geldi ve her biri

ayrld bedene geri girdi. Ölüler bu ekilde dirilip oturunca: “Sizlere ne

oldu?” diye sordum. öyle dediler: “Ölüp hayattan aynldmzda Mîkâl

adnda bir melek bizi karlad. "Amellerinizi getirin ve onlann karln aln.

Size, sizden öncekilere ve sizden sonra geleceklere yönelik uygulamamz bu

ekilde olacak” dedi. Amellerimize baktnda putlara taptmz gördü.

Bunun üzerine bedenlerimize kurtlan musallat etti. Ruhlarmz bedenlerimize

eziyet etmeye balaynca ruhumuza kederi ve üzüntüyü musallat etti. Bu

sefer bedenlerimiz ruhlanmza eziyet etmeye balad. te sen bizi buraya

çarncaya kadar bu ekilde bir azabn içindeydik. Daha sonra melek beni

ald yere Frat'n kenarna geri götürüp brakt.'

’ Ahmed (sh. 81) ve Ebu'-eyh (233).



YÛNUS SÛRES
Nehhâs, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"Yûnus Sûresi, Mekke’de nazil oldu" demitir.
1

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: “Yûnus Sûresi,

Mekke'de nazil oldu" demitir.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Muhammed b. îrîn: "Yûnus Sûresi, yedi

uzun sûrenin (Sebu't-Tivâl) yedincisi olarak görülürdü” demitir.

bn Merdûye, Enes'ten bildirir: Resûlullah'tn (srfdbto wiM: "Yüce Allah,

Incil'in yerine bana «Elif, Lâm, Ra» ve «Ta, Sin, Mim » ile balayan sûreleri

verdi" buyurduunu iittim.
2

bn Ebî eybe, Musannefde Ahneften bildirin "Hz.Ömer'in arkasnda

sabah namazn kldmda Yûnus, Hûd sûreleri ile baka sûreleri okudu." 3

i# ^
"Elif, Lâm, Râ. Bunlar hikmet dolu Kltab'n âyetleridir/'

(Yûnu* Sur. l)

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: "Elif, Lâm, Râ'"1

, sûreleri açan

ifadelerdir ve Yüce Allah'n isimlerindendir."

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, Beyhakî, el-Esmâu

ve's-Sifâfda ve bnu’n-Neccâr, Târih’de bildirdiine göre bn Abbâs: "Elif,

Lâm, Râ"5
ifadesini: "Ben 0) Allah'm (J), görürüm ( j)” eklinde açklamtr.6

’ Nehhâs, Nâsih (sh. 529).

1 Zayf hadistir (Elbânî, Da’îfu'I-Câmi', 1556).

3 bn Rbî eybe (1/353).

4 Yûnus Sur. 1

5 Yûnus Sur. 1

6 bn Cerîr (12/103), bn Ebî Hâtim (6/1921, 1994, 7/2098), Beyhakî (167) ve bnu'n-

Neccâr (17/3, 4).
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bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "Elif, Lâm, Râ"
1

ifadesini:

"Ben (') Allah’m (ü), görürüm (j)” eklinde açklamtr.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk: "Elif, Lâm, Ra"* ifadesini: "Ben

(') Allah’m (J), görürüm (j)” eklinde açklamtr.

bn Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir: ve "j" ifadeleri mukatta

isimlerdir.

bn Cerîr, ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs’tan bildirin "(*>“ ,’Vl”

ve "j" ifadeleri Yüce Allah’n "Rahmân isminin parça parça

zikredilmesidir.

4

Ebu'-eyh, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirin "Rahmân

isminin harfleridir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "db”5
ifadesini: "Bunlar"

eklinde açklamtr.*

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: "...Bunlar hikmet dolu Kitab'n

âyetleridir"
7 buyruunu açklarken: "Burada Kitab'dan kast, Kur'ân'dan

önce gönderilen kitaplardr" demitir.

8

^ ÛÎ J4-j Ji l&j l l£4 o-IU ÛÎ

li* jj jiî Jlp jJLf çji oî jlîT

"çlerinden bîr adama insanlar uyar ve iman edenlere,

Rableri katnda kendileri için bir doruluk makam
bulunduunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için

' Yûnus Sur. 1

1 bn Ebî Hatim (6/1921, 1994, 7/2098).

3 Yûnus Sur. 1

4 bn Cerîr (12/104) ve bn Ebî Hatim (6/1921, 1994, 7/2098).

5 Yûnus Sur. 1

6 bn Ebî Hatim (6/1922, 7/2098).

7 Yûnus Sur. 1

* bn Ebî Hatim (6/1922).
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alacak bir ey mi oldu ki kâfirler, «Bu apaçk bir

büyücüdür» dediler?" (Yûnus sur . 2)

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs’tan

bildirin Yüce Allah, Muhammedi Miaiiuhu aleyhi mellem) resul olarak gönderdii

zaman Araplar veya Araplardan bazlar bunu kabullenemediler ve: "Yüce

Allah, insandan bir elçi göndermekten daha yücedir" dediler. Yüce Allah

buna cevaben: "içlerinden bir adama insanlar uyar ve iman edenlere,

Rableri katnda kendileri için bir doruluk makam bulunduunu müjdele

diye vahyetmemiz, insanlar için alacak bir ey mi oldu..."
1

ve: "Senden

önce de ancak kendilerine vahyettiimiz birtakm erkekleri peygamber

gönderdik..."
2

âyetleriyle cevap verdi. Yüce Allah bu ekilde onlarn bu

itirazlanna kantlarla cevaplan verince bu sefer "Eer Allah'n gönderecei

elçi insan olacaksa da bakalar bunda Muhammed’den daha fazla hak

sahibidir" demeye baladlar. Yüce Allah onlarn bu düüncesini: "Bu Kuriân,

iki ehrin birinden bir büyük adama indirilmeli deil miydi?' dediler"
3

âyetiyle dile getirmitir. Bu i için düündükleri ve Muhammed'den daha

soylu saydklar kiiler de Mekke'den Velîd b. el-Muîre ile Tâif'ten Mes'ûd b.

Amr es-Sekafî'dir. Ancak Yüce Allah devamnda buna: "Rabbinin rahmetini

onlar m paylatryorlar? Dünya hayatnda onlarn geçimliklerini

aralarnda biz paylatrdk. Birbirlerine i gördürmeleri için kimini ötekine

derecelerle üstün kldk. Rabbinin rahmeti onlarn biriktirdikleri eylerden

daha hayrldr"4 cevabn verdi .

5

ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

bn Abbâs: "...man edenlere, Rableri katnda kendileri için bir doruluk

makam bulunduunu müjdele..."
6 buyruunu açklarken: "Daha önceden

onlara vaat edilmi mükafatlan müjdele” demitir .

7

* Yûnus Sur. 2
1 Enbiyâ Sur. 7
3 Zuhruf Sur. 31
4 Zuhruf Sur. 32

5 bn Cerîr (12/107) ve bn Ebî Hâtim (6/1922).

6 Yûnus Sur. 2
7 bn Cerîr (12/110) ve bn Ebî Hâtim (6/1922, 1923).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...man edenlere, Rableri

katnda kendileri için bir doruluk makam bulunduunu müjdele..

buyruunu açklarken: “Yapm olduklan salih ameller dolaysyla onlara

güzel mükafatlan müjdele" demitir/

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Mes'ûd: “jle fil"
3

ifadesini açklarken öyle demitir Burada ‘kadem ' ifadesi kiinin dünyada

iken yapt amellerdir. *iji u âyetinde olduu gibi. Burada da

4kaddemû

'

kiinin yapt amellerdir. Asâr da kiinin yürümesidir. Resûlullah

(saiBiiahu aleyhi vezellem) Mescid’de iki sütun arasnda yürüdükten sonra: "Kiinin bu

ekilde brakt izler kayda geçer" buyurmutur.

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Rabî': “ji* fol"
5

ifadesini:

“Doruluklannn mükafat" eklinde açklamtr. 6

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî: “öi* foa”
7

ifadesini açklarken: “Kyamet gününde Rablerinin huzurunda duracaklan

yerdir" demitir.
8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: “öi* fil"
9

ifadesini: “Hayr" olarak açklamtr.’0

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: “»3Âf

ifadesini: “Doruluklannn karl” eklinde açklamtr. 13

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde: “ji* ifadesini

“Doruluklannn karl" eklinde açklamtr.2

' Yunus Sur. 2
1 bn Cerîr (12/108).

* Yûnus Sur. 2
4 Yasin Sur. 12

4 Yûnus Sur. 2
4 bn Cerîr (12/109).

7 Yûnus Sur. 2
s bn Ebî Hâdm (6/1923).

’ Yûnus Sur. 2
10 bn Cerîr (12/109) ve bn Ebî Hâtûn (6/1923).

” Yûnus Sur. 2
M bn Ebî Hatun (6/1923).
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Bekkâr b. Mâlik: "...Rableri katnda

kendileri için bir doruluk makam...'5 buyruunu açklarken: “Bundan

kast Resûlullah’tr MaüBk w«M” demitir.

ibn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “...Rableri

katnda kendileri için bir doruluk makam...''4 buyruunu açklarken:

“Bundan kast, kyamet gününde onlara efaatçi olacak Muhammed'dir

(salla lehti aleyh meflan)” demitir.
5

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib: '...Rableri katnda

kendileri için bir doruluk makam...”6 buyruunu açklarken: “Bundan

kast, onlara efaatçi olacak olan Muhammed'dir (saiiaiMu aleyhi «Kellem)” demitir.

bn Merdûye'nîn bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudrî: "...Rableri katnda

kendileri için bir doruluk makam...'

7

buyruunu açklarken: “Bundan

kast kyamet gününde doruluklanndan yana onlara efaatçi olacak

Muhammed’dirMafehu «Kikmi” demitir.

Hâkim'in bildirdiine göre Übey b. Ka'b: “0I0 fü
”

9

ifadesini:

“Doruluklarnn karl” eklinde açklamtr .

9

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): “
f
l jl

jlip ifadesini açklarken: "Peygamberlerinden {saMühu aleyh, reîdM yana

maruz kaldklar musibettir” demitir.

11

bn Cerîriin bildirdiine göre Zeyd b. Elem: “jl? fil
” 1

ifadesini:

“Muhammed'dir(ssii8iiahuBJeyhi»Bseiien)” eklinde açklamtr.
3

1 Yûnus Sur. 2
1 bn Cerîr (12/111).

3 Yûnus Sur. 2

4 Yûnus Sur. 2
5 bn Cerîr (12/110).
6 Yûnus Sur. 2
7 Yûnus Sur. 2
8 Yûnus Sur. 2

* Hâkim (2/338).
10 Yûnus Sur. 2
” bn Ebî Hâtûn (6/1923).
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Ebu'-eyh, Zâide'den bildirin Süleyman, Yûnus Sûresi'nin bu âyeti ile 76-

âyetininin sonunu: >L.” lafzyla okudu.

|tj ^ Vlj oljUJJl jLi- ^3l I ü[

ijlpli (Jüj îti 4l 4~ J, Sil pji J, U jÂl JÎ.4 ^Jiil

JJ! Îjls <j| L>- <d)i

^ oUJU)i iJUj ijliî *JÎl <$j*d ü-î

«jj^d pj) «r* vlP

“Dorusu sizin Rabbiniz gökleri ve yeri alt günde yaratp
sonra Ar'a hükmeden, ii düzenleyen Allah'tr, izni

olmadan kimse efaat edemez, ite Rabbiniz olan Allah

budur. O na kulluk edin. Hâla düünmüyor musunuz!
Hepinizin dönüü, O'nadr. Allah'n vaadi haktr. O, önce

yaratr, sonra inanp yararl iler yapanlarn ve inkar

edenlerin hareketlerinin karln adaletle vermek için

tekrar diriltir. nkarclara, inkarlarndan ötürü kzgn bir

içecek ve can yakc azab vardr/' (Yûnus Sur. 3. 4)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’ir

bildirdiine göre Mücâhid: "...i düzenleyen ..."5 buyruunu: “Tek bana
çekip çeviren, yerine getiren" eklinde açklamtr. "...Önce yaratr... tekrar

diriltir..."
4 buyruunu açklarken de: “Önce diriltir sonra öldürür, sonra

tekrar diriltir" demitir.5

' Yûnus Sur. 2
1 îbn Cerîr (12/111).

’ Yûnus Sur. 3

4 Yûnus Sur. 4

5 bn Cerîr (12/114, 116) ve bn Ebî Hâtim (6/1926).
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SjLP Jjll* ij-AJ Ijjj J

>

Oj^i~ pi olftll J-i J^Jl VJ JjUa l Jü U ^U>Jlj j-^Jl

"Günei kl ve Ay' nurlu yapan; yllarn saysn ve hesab
bilmeniz için, Ay'a konak yerleri düzenleyen O’dur. Allah

bunlar ancak gerçee göre yaratmtr. Bilen millete

âyetleri uzun uzadya açklyor." (Ycmu* Sur. s)

bn Merdûye, bn Mes’ûd’dan bildirir: Resûlullah’n Malisi™ aleyhi veseiM: "Yüce

Allah iki kelime söyledi ve bunlardan biri Güne, dier ise Ay oldu. Her ikisi de

nurdan olmutur ve kyamet gününde Cennete döneceklerdir" buyurduunu

iittim.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî: "Günei kl ve

Ay' nurlu yapan... O'dur..."’ buyruunu açklarken öyle demitir: "Gece ile

gündüz birbirinden aynisin ve ayn olmasn diye Yüce Allah Güne’i Ay gibi

yaratmamtr. "...Gece alametini giderip gündüz alâmetini aydnlatc

kldk..."
3 buyruundan da kast budur .

3

Ebu’-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Günei kl
ve Ay' nurlu yapan... O'dur..."

4 buyruunu açklarken: “Bu ikisinin yüzü

Ar'a, arkalar ise yeryüzüne dönüktür" demitir.

bn Merdûye, Abdullah b. Amr'dan bildirir: “Güne ile Ay'n yüzleri Ar'a,

arkalar ise yeryüzünü dönüktür."

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Abdullah b. Amr'n önündeki ate ses

çkarnca: "Nefsim elinde olana yemin olsun ki bu ate büyük ateten

(Cehennem ateinden) Allah’a snyor" dedi. Ay’n da kaybolmak üzere

olduunu gördüünde: "Vallahiu an alyor" dedi .
5

’ Yûnus Sur. 5
1 srâ Sur. 12

> bn Ebî Hatim (6/1927).

4 Yûnus Sur. 5
s bn Ebî eybe (13/355).
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bn Ebî eybe, Saîd b. el-Müseyyeb'den bildirir: "Güne, üç yüz melek

kendisini çekip sürüklemeden doma2. Ümeyye b. es-Salt’n:

“Eziyet görmeden ve kamçlar yemeden

Güne§ kendisi trzasyla doacak deildir" SÖZnÜ itmedin m?"'

oljUJJI J> Al jli- Uj j JUl J ûj
• ' s •

"Gece ile gündüzün birbiri ardnca gelmesinde, Allah’n

göklerde ve yerde yarattklarnda, O’na kar gelmekten

saknan kimseler için âyetler vardr/' (Yûnus sur. o)

Ebu'-eyh, Halîfe el-Abdî'den bildirir: “Yüce Allah'a sadece görme ile

ibadet edilecek olsayd kimse ona ibadet etmezdi. Ancak müminler u
gecenin geliini, geldiinde nasl her yeri kapladn, ardndan gündüzün

gelmesini ve geceyi yok edip her yeri aydnlatmasn düündüler. Sonra gök

ile yer arasnda sürüklenip giden bulutlan, yldzlan, k ve yaz düündüler.

Müminler bu ekilde Yüce Allah’n yarattklan üzerinde düüne düüne

kalpleri Allah'a kesin bir ekilde inanm ve onu görüyormu gibi ibadet

etmeye balamlardr." 2

^ î UAJl Sf ûj,

ojLi is Uj jlil ,UijU ildjl + 5jiiû UbT

"üphesiz bize kavuacan ummayan ve dünya hayatna
raz olup onunla yetinerek tatmin olan kimseler ile

âyetlerimizden gafil olanlar var ya; ite onlarn kazanmakta
olduktan günahlar yüzünden, varacaktan yer atetir/'

(Yttnut Sur. 7, 8)

bn Cerîr ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre ibn Zeyd: ‘'üphesiz b2e

kavuacan ummayan ve dünya hayatna raz olup onunla yetinerek

'

ibn Ebî eybe (8/531).

1 Ebu'-eyh, Azame (64).
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tatmin olan kimseler ile âyetlerimizden gafil olanlar var ya ..."
1

âyetini

açklarken: "Bunlar kafirlerdir" demitir.

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'den bildirir: "...Dünya hayatna raz

olup onunla yetinerek tatmin olan kimseler ..."3 âyeti, "Kim yalnz dünya

hayatn ve onun zinetini isterse, biz onlara yaptklarnn karln orada

tastamam öderiz..."
4
âyeti gibidir.

5

Ebu'-eyh, Yûsuf b. Esbât'tan bildirir: "Dünya zalimlerin nimetler içinde

yaama yeridir." Ali b. Ebî Tâlib de: “Dünya bir letir. Bu yorumun onu

isteyenler köpeklerle beraber olmaya da katlanmaldrlar" demitir.

y oujuji i i o
olir ^ jl^SlI

"man edip salih ameller ileyenlere gelince, Rableri onlan

imanlan sebebiyle, hidayete erdirir. Nimetlerle dolu

cennetlerde altlarndan rmaklar akar." (Yûnu. Sur. o)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Rableri onlar imanlar sebebiyle, hidayete erdirir ..."
6

buyruunu açklarken: “imanlar bir nur olur ve onun yla yürürler"

demitir .

7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"...Rableri onlar imanlar sebebiyle, hidayete erdirir..."
8 buyruunu

açklarken öyle demitir: Bize bildirilene göre Hz. Peygamber [uiialiahu aleyhi vesellem)

öyle buyurmutur: "Mümin mezarndan çkt zaman ameli ona güzel yüzlü

ho kokulu biri suretinde çkarlr. Mümin ona: «Sen kimsin? Vallahi seni

'

Yûnus Sur. 7

'bn Cerîr (12/122,123).

3 Yûnus Sur. 7
4 Hûd Sur. 15
5 bn Cerîr (12/122) ve bn Ebî Hâtûn (6/1928).
6 Yûnus Sur. 9

7 bn Cerîr (12/124) ve bn Ebî Hâtim (6/1929).
8 Yûnus Sur. 9
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doru ve güvenilir biri olarak görüyorum» deyince, ameli ona: «Ben senin

amelinim» karln verir. Sonrasnda bu ameli ona bir nur olur Cennete

doru götürür. Kafir biri ise mezarndan çkt zaman ameli ona çirkin yüzlü

pis kokulu biri suretinde çkarlr. Kafir ona: «Sen kimsin? Vallahi seni pek kötü

biri olarak görüyorum» deyince, ameli ona

:

«Ben senin amelinim» karln
verir. Sonrasnda bu ameli onu Cehenneme doru götürür."

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc.

"...Rableri on lan imanlar sebebiyle, hidayete erdirir..."
2 buyruunu

açklarken öyle demitin “Mümine ameli güzel yüzlü ho kokulu biri

suretinde karsna çkar ve kendisine türlü hayrlarn müjdesini verir. Mümin

ona: "Sen kimsin?" diye sorunca, ameli: "Ben senin salih amelinim" karln
verir. Sonrasnda ameli ona bir nur olur ve bu nurun içinde kendisini Cennete

götürür. Kafire ise ameli çirkin yüzlü pis kokulu biri suretinde karsna çkar.

Sahibini de alp Cehenneme atana kadar brakmaz /'3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Rab?’: "...Rableri onlar imanlar

sebebiyle, hidayete erdirir...”
4 buyruunu açklarken öyle demitir: “Onlar

hidayete erdirip Cennetine koyar. Hz. Peygamber'in (sBiinfluhu aleyhi «selimi) ashabna

bildirildiine göre kii Cennetteki mekann dünyada yaad mekandan daha

fazla tanyp bilir. Sonraki âlimlerden de bildirildiine göre Yüce Allah

müminleri Cennette, her birinin deer ve fazileti dierinden farkl olan yedi

ayn mekana koyar. Hz. Peygamber (saiyBhu aleyhe veseiism) de bu konuda öyle

buyurmutur: "Yüce Allah Cennette müminlere dilediklerini ve akllarna gelen

her eyi verir. Doyduklarnda da geirme ve misk gibi bir koku çkarmak

suretiyle midelerini boaltrlar ve dk namna bir ey olmaz. Sonrasnda nefis

alp vermeleri ilham edildii gibi hamd ve tebih etmeleri kendilerine ilham

edilir. Bundan sonrasnda artk Cennet meyvelerini ayakta, otururken, bir yete

yaslanmken her hallerinde toplaytp yiyebilirler. Meyve aza ular ulamaz

geri eski haline döner. Rahman'm bereketi böyledir ki böylesi bir bereket asla

bitmez, tükenmez. Bunlar ard arkas kesilmeyen Rahmann hâzineleridir.

çinden ne kadar alnsa eksilmez ve alnandan geriye kalan da asla bozulmaz."

1
ibn Cerîr (12/123, 124) ve ibn Eb! Hatim (6/1929).

1 Yûnus Sur. 9

5 bn Cerîr (12/124, 125).

4 Yûnus Sur. 9
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di ^1 >rb fbLi U-i fâij ^î)l ÜUid 4-i

^Jujl 4,3 i

"Bunlarn oradaki dualar, «Münezzehsin Allah’m!»,

aralarndaki esenlik dilekleri, «Selâm», dualarnn sonu ise

«Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun’dur.» (Yûm» Sur. 10)

bn Merdûye'nin Ubey b. Ka'b'dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiBhu aleyhi

vattihm] öyle buyurmutur: "Cennet tekiler: «Allahm ! Sen ki her türlü

eksiklikten münezzehsin /» dedikleri zaman Yüce Allah Cennette onlara

canlarnn çektiklerini hemen verir."

bn Ebî Hâtim, Rabî’den bildirir: Cennet ahalisinin can bir ey çektii

zaman: “Allahm! Seni hamdinle her türlü eksiklikten tenzih ederiz!” derler ve

istedikleri ey hemen yanlarnda var olur. “Bunlarn oradaki dualar,

"Münezzehsin Allah'm'dr..."
1 buyruu da bu anlama gelmektedir.

2

bn Ebî Hâtim, Mükâtil'den bildirir: Cennet ahalisi yemek istedikleri

zaman: “Allahm! Seni her türlü eksiklikten tenzih ederiz!” derler. Bunun

üzerine her biri için on bin tane hizmetçi kalkar. Her biri altndan olan ve her

birinde farkl bir yemek türü olan on bin sofra getirirler. Mümin bu sofralarn

hepsinden de yer.

3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: “Bunlarn oradaki

dualar, "Münezzehsin Allah'm'dr..."4 buyruunu açklarken: “Cennette

dua ederken bunu söyler” demitir.

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, bn Cüreyc'den bildirir: “Bunlarn

oradaki dualar, "Münezzehsin Allah'm'dr..."
6 buyruu konusunda bana

bildirilene göre Cennettekilerin üzerinden bir ku geçip de canlan onu çektii

zaman: “Allahm! Seni her türlü eksiklikten tenzih ederiz!” derler. steklerine

1 Yunus Sur. 10
1 bn Ebî Hâtim (6/1929, 1930).

* bn Ebî Hâtim (6/1930).

4 Yûnus Sur. 10
5 bn Cerîr (12/126).
6 Yûnus Sur. 10
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yönelik davetleri sadece bu olur. Bunun üzerine bir melek istedikleri eyi

yanlarna getirir. Melek istedikleriyle yanlarna gelince onlara selam verir.

Onlar da selamn alrlar. "...Aralarndaki esenlik dilekleri, 'selâm'dr..."'

buyruunda ifade edilen de budur. htiyaçlar kadarn yedikten sonra:

"Âlemlerin Rabbine hamdolsun” derler. "...Dualarnn sonu ise "Alemlerin

Rabbi Allah'a hamd olsun'dur"* buyruunda ifade edilen de budur.
3

ba da sonu da ‘Elhamdulillâh'tr” dedi ve: "...Dualarnn sonu ise

"Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun'dur"4 âyetini okudu .
5

iij in j jîj

“yilii acele isteyen kimselere Allah fenal da çarçabuk

verseydi, süreleri hemen bitmi olurdu. Bizimle

karlamay ummayanlar, azgnlktan içinde bocalayp
dururlarken brakrz." (Yûnus Sur. 1 1)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Mücâhid: "yilii acele isteyen kimselere Allah fenal da

çarçabuk verseydi, süreleri hemen bitmi olurdu ..."
6

âyetini açklarken

öyle demitir: Âyette kiinin oluna veya sahip olduklanna kzp da

"Allahm! Onu bereketsiz kl ve ona lanet et!” demesi kastedilmitir. ayet

Allah bu dileklerini onlara çabucak verseydi beddua ettii kii hemen ölürdü.'

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "iyilii acele isteyen

kimselere Allah fenal da çarçabuk verseydi, süreleri hemen bitmi

olurdu ..."
8

âyetini açklarken öyle demitir: Biri, dierine: "Allahm! Onu

’ Yûnus Sur. 10
3 Yûnus Sur. 10

3 îbn Cerîr (12/126).

3 Yûnus Sur. 10

* îbn Ebî Hâtûn (6/1931).
6 Yûnus Sur. 11

7 bn Cerîr (12/130, 131) ve bn Ebî Hatim (6/1932).
8 Yûnus Sur. 11
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bala, ona merhamet et” dedii zaman nasl bunun kabul görmesini isterse

ayn ekilde: "Allahm! Onu rezil et! Ona lanet et!” derken de bunun kabul

görmesini istemesidir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti açklarken

öyle demitir: "Ettii bedduann kabul görmesinden holanmayacak olsa da

kiinin kendi kendine veya yaknlarndan birine beddua etmesidir.”'

ilfc U£S Ui Lî jt leli jt oij IUÎ jJjl OL— '»Ü

îJua* i>6 u 5i3 ÛUS us>iJ Ui-li Jatsr >
"nsana bir zarar geldii zaman, yan yatarak, oturarak veya

ayakta durarak bize dua eder. Fakat biz ondan skntsn
kaldrnca, sanki kendisine dokunan bir skntdan ötürü

bize dua etmemi gibi geçip gider. te böylece haddi

aanlara yapmakta olduktan eyler güzel gösterildi."

(Yunun Sur. 12)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: lîliS
”2

buyruunu: “Uzanm yatarken dua eder” eklinde açklamtr.

3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "nsana bir zarar geldii zaman,

yan yatarak, oturarak veya ayakta durarak bize dua eder..."4 buyruunu

açklarken: "Her halinde ve her durumda bize dua eder” demitir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ: "yi günlerinde Allah'a dua et

ki kötü gününde ettiin dualar kabul görsün” demitir.

1 bn Cerîr (12/131) ve bn Ebî Hatim (6/1932).
1 Yûnus Sur. 12
3 bn Cerîr (12/133).

4 Yûnus Sur 12
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ijii« Jr jiâj ^*0» & ^3^1 ^ kJjSû (druk»- p
"Sonra da, nasl davranacanz görmemiz için onlann

ardndan sizi yeryüzünde onlann yerine getirdik."

(Yûnus Sur. 14)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Katâde: "Sonra da, nasl davranacanz görmemiz için onlarn ardndan

sizi yeryüzünde halifeler kldk"' âyetini açklarken öyle demitir: Bize

bildirilene göre Ömer b. el-Hattâb bu âyeti okuyup: "Rabbimiz doruyu

söylemii Zira amellerimizin nasl olacan görmek için yeryüzünde bizler

halife kld. Onun için gece gündüz, gizli açk Allah’a amellerinizi gösterin'

demitir.

2

bnu'l-MünzVin bildirdiine göre ibn Cüreyc: "...Sizi yeryüzünde halifeler

kldk"3 buyruunu açklarken: “Bunlardan kast Muhammed (saiiaiiatu üieyhi «seiismi

ümmetidir2
' demitir.

. r
j* OI>L oîl U.UJ H &U\ JU olüi \JU1 p+A* lijj

<y~ji ^M o* üj&j U Jî ÛÜ

fji JÇ) ^1

"Ayetlerimiz onlara açk açk okununca, bizimle

karlamay ummayanlar, «Bundan baka bir Kuran getir

veya bunu deitir» dediler. De ki: «Onu kendiliimden
deitiremem, ben ancak, bana vahyolunana uyarm. Ben
Rabbime kar gelirsem, büyük günün azabna uramaktan

korkarm.»" (Yûnu« sur . s)

bn Cerîr, bnuM-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre

Katâde: "Ayetlerimiz onlara açk açk okununca, bizimle karlamay

1 Yûnus Sur. 14
1 bn Cerîr (12/134, 135) ve bn Ebî Hâtim (6/1934).

J Yûnus Sur. 14
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ummayanlar, 'Bundan baka bir Kuran getir veya bunu deitir1

dediler..

âyetini açklarken öyle demitir: "Bunu Mekke mürikleri Hz. Peygamber'e

(saliallehu aleyhi vesellem] demilerdi. YÜCe Allah da Hz. Peygambere (sallallah aleyhi veselle.n)

dediklerine cevaben: "De ki: "Allah dileseydi ben onu size okumazdm, size

de bildirmemi olurdu..."
2
buyurdu.

3

aIiî ^ \yii> ciJ J& A* pS'^ST >}} ££ u &uü Jî

öjjuâ'ti]

"De ki: «Allah dileseydi ben onu size okumazdm, size de
bildirmemi olurdu. Daha önce yllarca aranzda bulundum,

hiç düünmüyor musunuz?»" (Yûnus Sur. e)

ibn Cerîr, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

bn Abbâs: pSljif %’* buyruunu: "Kur'ân' size bildirmemi olurdu"

eklinde açklamtr. 5

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "<o ^Ijsl S$"
6
buyruunu: "Kur’ân'

anlamaktan sizleri mahrum ederdi" eklinde açklamtr.

Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Hasan(- Basrî)

bu âyeti hemze ile: "<u p5oî>1 (=Size de onu bildirmemi olurdum)’’ lafzyla

okumutur. Ferrâ der ki: “Dereytu ve Edreytu fiillerinden bu anlam verecek

böylesi bir kullanmn çkabileceini düünmüyorum. Ancak Haan kendi

lehçesiyle âyeti bu ekilde okumu olabilir. Zira Araplar bazen bu ekilde

hemze alamayacak ifadelere yanl bir kullanm olsa da hemze koyarlard. 7

1 Yûnus Sur. 15
1 Yûnus Sur. 16

* bn Cerîr (12/138) ve bn Ebî Hâtim (6/1934, 1935).

4 Yûnus Sur. 16

5 bn Cerîr (12/137, 138) ve bn Ebî Hatim (6/1934).

6 Yûnus Sur. 16

7 bn Cerîr (12/138, 139). âz bir kraattir.
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Saîd b. Mansûr ve bn Cerlr'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: " j jâ

<Xi ^jit ifc çS^As- «üjü L dii *UM (=ayet Allah dileseydi onu size okumaz ve sizi

onunla uyarmazdm)” lafzyla okurdu.’

bn Cerîr ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti: “ Uj

a>" lafzyla okumu ve: "Sizi onunla uyarmazdm" eklinde açklamtr.

2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "...Daha önce

yllarca aranzda bulundum ..."3 buyruunu açklarken: “Daha önce aranzda

uzun bir süre bulundum, ama bu yönde sizlere bir ey okumadm ve herhangi

bir uyanda bulunmadm" demitir .

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "...Daha önce

yllarca aranzda bulundum ..."5 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Resûlullah (aaiiaiBhu aleyhi veseüem) henüz kendisine vahiy nazil olmadan krk yl

boyunca aralannda yaad. Bunun iki ylnda rüyalar gördü. Sonrasnda on yl

boyunca Mekke’de on yl boyunca da Medine’de kendisine vahiy nazil oldu.

Altm iki yanda iken de vefat etti .”
6

bn Ebî eybe, Buhârî ve Tirmizî, bn Abbâs’tan bildirin "Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi meiiem) krk yanda iken Peygamber olarak gönderildi. Peygamber olarak

gönderildikten sonra on üç yl boyunca Mekke'de kald ve bu süre içinde

kendisine vahiy nazil oldu. Daha sonra kendisine hicret emri verildi. Hicret

sonras Medine’de on yl kald. Altm üç yanda iken de vefat etti.”
7

Ahmed ve Beyhakî, DelâiVde bildirdiine göre Enes’e Resûlullah’n (»iaiiain

aleyhi vesellem) kaç yanda iken peygamber olarak gönderildii sorulunca:

"Peygamber olarak gönderildiinde krk yandayd” dedi .

8

’ Saîd b. Mansûr (Tefsir

,

1056) ve bn Cerîr (12/141). âz bir kraattir.

1 bn Cerîr (12/136).

3 Yûnus Sur 16

4 bn Ebî Hâtim (6/1935).

5 Yûnus Sur. 16
6 bn Ebî Hâtim (6/1935).
7 bn Ebî eybe (13/53), Buhârî (3902) ve Tirmizî (3621).
8 Ahmed 20/8-10 (12529) ve Beyhakî (2/132). Müsned'in muhakkikleri: "snac

sahihtir" demilerdir.
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Beyhakî, Delâil’de a’bî'den bildirir: "Resûlullah'a (»iaiiahu aleyhi vesellem) krk

yanda iken peygamberlik geldi. Bundan önce üç yl boyunca srafil onunla

beraber oldu. Üç yl boyunca da ona hikmeti ve dier eyleri öretti. Bu üç yl

içinde kendisine Kur'ân'dan bir ey inmedi. Daha sonra Cebrâil onunla

beraber oldu ki Kur'ân bu ekilde nazil olmaya balad. Bunun sonrasnda

onu Mekke'de, onu da Medine'de olmak üzere yirmi yl boyunca onun diliyle

vahiy nazil oldu."'

bn Ebî eybe, Enes b. Mâlik'ten bildirir: “Resûlullah (uibllahu aleyh «esellem) krk

yanda iken peygamber olarak gönderildi. Gönderilmesinden sonra on yl

Mekke’de, on yl da Medine'de ikamet etti. Altm yanda iken de vefat

etti."
2

ûjS^ai yi: S i\ jîifc oisr j! A J+
»v jjJyzj Sij S u *\ jjS ja djljuj

i/ Vj oijujJi ^ jdbu Sf Uj hypt J5 4ii Jup üjuü

"Allah'a Kar yalan uyduran veya âyetlerini yalan sayandan
daha zalim kim olabilir? Suçlular elbette saadete

eriemezler Onlar, Allah' brakarak, kendilerine fayda da

zarar da veremeyen putlara taparlar: «Bunlar, Allah katnda
bizim efaatçlarmzdr» derler. De ki: «Göklerde ve yerde,

Allah'n bilmedii bir eyi mi Allah'a haber veriyorsunuz?»

O, onlarn ortak komalarndan münezzeh ve yücedir."

(\ ûnu8 Sur. 17, 18)

ibn Ebî Hatim, krime’den bildirir: Nadr: "Kyamet günü geldiinde Lat ile

Uzza bana efaatçi olur" deyince, Yüce Allah: "Allah'a kar yalan uyduran

veya âyetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Suçlular elbette

saadete eriemezler. Onlar, Allah' brakarak, kendilerine fayda da zarar da

’ Beyhakî (2/132).
1 bn Ebî eybe (13/54).
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veremeyen putlara taparlar: «Bunlar, Allah katnda bizim

efaatçi la rm izdir" derler ...»
1

âyetlerini indirdi .

1

îuâr Sljij ijü&ü y Sfj ^iû âsr uj,

"nsanlar bir tek ümmettiler, sonra ayrla dütüler. ayet
Rabbinden, daha önce bir takdir geçmemi olsayd,

aralarnda ihtilafa dütükleri eyler hakknda hüküm
çoktan verilmi olurdu." (Yûnm. Sur. 19)

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: "nsanlar bir tek

ümmettiler ..."3 buyruunu açklarken: "slam dini üzerinde tek bir

ümmettiler" demitir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "nsanlar bir tek ümmettiler,

sonradan ayrla dütüler..."4 buyruunu açklarken öyle demitir: Bu âyet

bn Mes'ûd'un kraatinde: J* ijitf (=nsanIar hidayet üzerinde bir te*

ümmettiler)" lafzyladr.

5

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid: "nsanlar bir tek ümmettiler, sonradan ayrla

dütüler..."
6 buyruunu açklarken: "Adem'in zamannda insanlar tek

ümmetti. Ancak Adem'in oullarndan biri, dierini öldürünce aynla

düüldü" demitir .

7

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "nsanlar bir tek ümmettiler,

sonradan ayrla dütüler ..."
8
âyetini açklarken öyle demitir: "nsanlar

bir din o da Adem’in dini üzerinde tek bir ümmettiler. Ancak sonradan küfre

’ Yûnus Sur. 17,18
2 bn Ebî Hâtim (6/1935).

3 Yûnus Sur. 19
A Yûnus Sur 19

5 âz bir kraattir.

6 Yûnus Sur. 19

7 bn Cem (12/143) ve bn Ebî Hâtim (6/1937).

8 Yûnus Sur. 19
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girdiler. ayet Yüce Allah onlar kyamet gününe ertelemeseydi aralarndaki

hüküm çoktan verilirdi."’

k vil 4 Jîî # û? ¥4 4' 4A>

"Ona Rabbindcn bir mucize indirilse ya! diyorlar. De ki:

Gayb ancak Allah'ndr. Bekleyin, ben de sizinle beraber

bekleyenlerdenim." (Yûnus Sur. 2 O)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabî’: "...Bekleyin, ben de sizinle

beraber bekleyenlerdenim
"2 buyruunu açklarken: "Hz. Peygamber (saiiailah

aleyhi melM burada kafirleri Yüce Allah'n azab ve cezasyla korkutmutur"

demitir.

Ü U jjjlÎKj UJJ ü[ Iji>~*

"Kendilerine dokunan bir skntdan sonra, insanlara bir

rahmet tattrdmz zaman, bir de bakarsn ki âyetlerimiz

hakknda onlarn bir tuzaklar vardr. De ki: «Allah, daha
çabuk tuzak kurar.» üphesiz elçilerimiz kurmakta
olduunuz tuzaklar yazyorlar." (Yûnus Sur. 2 l)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Kendilerine dokunan bir skntdan sonra,

insanlara bir rahmet tattrdmz zaman, bir de bakarsn ki âyetlerimiz

hakknda onlarn bir tuzaklar vardr ..."3 âyetini açklarken: "Tuzaktan kast,

âyetleri alaya alma ve yalanlamadr" demitir .

4

1

îbn Ebî Hatim (6/1937).

1 Yûnus Sur. 20

* Yûnus Sur. 21

4 bn Cerîr (12/145) ve bn Ebî Hâtim (6/1938).



602
-fi Yûnus Sûresi r.

bn Ebî Hâtim, Süfyân'dan bildirir: "Kur'ân'da geçen bütün 'Mekr' ifadeler

amel, i, eylem anlamndadr.”’

r* oiyrj^ ^ >
Jsr Ly-yJ fek çoi

^ ^ 4J ^^U>4 ü> -U^- iykj

"Sizi karada ve denizde yürüten Allah tr. Bulunduunuz
gemi, içindekileri güzel bir rüzgarla götürürken yolcular

neelenirler. Bir frtna çkp da onlar her taraftan

dalgalann sard ve çepeçevre kuatldklarn sandklan
anda ise Allah'n dinine sarlarak, «Bizi bu tehlikeden

kurtanrsan and olsun ki ükredenlerden oluruz» diye O'na

yalvarrlar." (Yûnu. Sur. 22)

Beyhakî, Sünen ’de bn Ömer'den bildirin Temîm ed-Dâri, Ömer b. el-

Hattâb’a deniz yolculuunu sorunca, Ömer ona bu yolculukta namazlar

ksaltarak klmasn söyledi ve öyle dedi: "Yüce Allah: «Sizi karada ve

denizde yürüten Allah’tr...»
2

buyurur.”3

:*Mbn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd: cLÜ j 1L1

buyruunu açklarken öyle demitir: Yüce Allah: "Cemilerde bulunduunuz

zaman” diyerek muhataplarna bir giri yapm, sonra: "(O gemiler) onlar

götürürken” buyurarak farkt bir olaya girmitir. Zira baka birileriri

anlatrken muhataplanna: “(O gemiler) sizleri götürürken” diyecek deildir.

Bunun yannda Yüce Allah gaip sasn kullanarak hem muhataplann hem

de baka yer ve zamanlarda olan dier insanlan ayn âyette bir araya

getirmitir.

5

’ bn Ebî Hâtim (6/1938).
3 Yûnus Sur. 22

3 Beyhakî (3/154).

4 Yûnus Sur. 22
5 bn Ebî Hâtim (6/1938).
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bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Ibn Cüreyc: "...Çepeçevre

kuatldklarn sandklan anda..."

1

buyruunu açklarken: “Helak olup

gideceklerini sandklan anda" demitir.

Beyhakî, DelâiVde Urve'den bildirir: Mekke fethedildiinde iklime b. Ebî

Cehl deniz yoluyla kaçt. Ancak gemi çkan frtnada sallanmaya balaynca

Lat ve Uzza'ya dua etmeye balad. Gemidekiler: “Burada Allah'tan baka hiç

kimseye dua edilmez" deyince, krime: “Vallahi denizde eer sadece kendisi

var ise karada da sadece kendisi var demektir" karln verdi ve geri dönüp

Müslüman oldu.
1

bn Sa'd, bn Ebî Müleyke’den bildirin Mekke fethedildiinde krime b. Ebî

Cehl deniz yoluyla kaçt. Ancak denizde çkan frtnayla gemi sallanmaya

balaynca gemi çalanlan Allah’a dua etmeye ve onu birlemeye baladlar.

krime: “Bu da ne?” diye sorunca, onlar: “Burada Allah'tan baka hiç

kimsenin faydas olmaz" karln verdiler. Bunun üzerine krime: “Bu,

Muhammed'in (Miy*> w*dM bizleri kendisine davet ettii ilahdr. Beni geri

götürün" dedi ve dönüp Müslüman oldu.

bn Ebî eybe, Ebû Dâvud, Nesâî ve bn Merdûye, Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan

bildirin Mekke fethedildii gün Resûlullah CssUaiiahu aleyhi nanem] dört adam ile iki

kadn dnda herkese eman verdi. Ancak bu dört adam ile iki kadn için:

"
Kabe'nin örtüsüne tutunmu halde görseniz bile onlar öldürün!" buyurdu.

Bunlar: krime b. Ebî Cehl, Abdullah b. Hatal, Mikyas b. Dubâbe ve Abdullah

b. Sa'd b. Ebî erh idi. Abdullah b. Hatal, Kabe'nin örtüsüne tutunmu bir

ekilde bulundu. Onu öldürmek için Saîd b. Hureys ile Ammâr b. Yâsir acele

ettiler. Ancak Saîd daha genç olduu için Ammâridan daha önce davranp

Abdullah’ öldürdü. Mikyas b. Dubâbe’yi Müslümanlar çarda bulup

öldürdüler. krime ise gemiye binip kaçt, ancak frtnaya yakaland.

Gemidekiler: “hlasl olun! Zira ilahlarnz burada size hiçbir yardmda

bulunamazlar!" diye barnca krime: “Vallahi denizde beni ihlastan baka

bir ey kurtaramazsa karada da kurtaramaz. Allahm! Eer beni u an içinde

bulunduum durumdan kurtanrsan söz olsun Muhammed’in (saiiaiiahu aleyhi meltem)

1 Yûnus Sur. 22
2 Beyhakî (5/49, 50).
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yanna gidip elimi eline koyacam. O mutlaka affedici ve ikram sahibi

olacaktr" dedi. Cemiden kurtulunca da gelip Müslüman oldu.

Abdullah b. Ebî erh ise Osman b. Affân'n yannda sakland. Resûlullah

(uiiBiBhu aieytî «seiien) insanlan biat için çardnda Osmân onu getirip Hz.

Peygamberdin [seMsim elayla «jefcm) önünde dikti ve: "Yâ Resûlallah! Abdullah’n

biatini kabul et!” dedi. Osmân bunu üç defa tekrarlad, ancak Resûlullah

(EaiiBishu aleyhi »esailem) her defasnda sadece ban kaldrp bakt, ama biatim kabul

etmedi, Üçüncüden sonra ise biatim kabul etti. Sonra ashabna dönüp: "Biat

için ona elimi uzatmadm gördüünüzde içinizden akll biri çkp onu

öldürseydi yal" buyurunca, ashab: "Yâ Resûlallah! Ne düündüünü nereden

bilelim? Gözünle bize iaret etseydin" karln verdiler. Bunun üzerine

Resûlullah [saiiaiiahu aleyhi mailem):
"
Hiçbir peygambere haince göz iareti yapmak

yakmaz!" buyurdu.'

r&u 14 ^iû I4Â
1
4J1 jöjcsp* \i\ p>\ uiî

jjLiâ pzS Lj f&r* lUj p 12-ÜI SbiJl £l£S ^Ljb\

"Allah onlar kurtannca, hemen yeryüzünde haksz yere

taknlklara balarlar. Ey insanlar! Geçici dünya hayatnda
yaptnz taknlk aleyhînizedir. Sonra dönüünüz blzedir.

O zaman yapmakta olduklarnz size haber vereceiz."
(Yûnus Sur. 23)

Ebu'-eyh, bn Merdûye, Ebû Nuaym, Hatîb, Târih’de, Deylemî,

Müsnedu'l-Firdevs'de Enes'ten bildirir: Resûlullah (saiielihu aleyhi veseliem): "Üç ey

sahiplerinin aleyhine döner. Bunlar tuzak, sözden dönme ve taknlktr"

buyurdu ve: "...Ey insanlar! Geçici dünya hayatnda yaptnz taknlk

aleyhînizedir ...”
2

âyetini, "...Oysa kötü tuzak, ancak sahibini kuatr ..." 7

bn Ebî eybe (i 4/491), Ebû Dâvud (2683, 4359) ve Nesâi (4078). Sahih hadisti

(Elbânî, Sahîh Sünen Ebî Dâvud
,
3664).

2 Yûnus Sur. 23
3 Fâtr Sur. 43
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âyetini ve: "...Verdii sözden dönen kendi aleyhine dönmü olur..."
1

âyetini okudu .

3

bn Merdûye'nin Abdullah b. Nufeyl el-Kinânî'den bildirdiine göre

Resûlullah (seiiaibhu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: Yüce Allah üç konuda kesin

hükmünü verip bitirmitir. Yüce Allah: «...Ey insanlar! Geçici dünya

hayatnda yaptnz taknlk aleyhinizedir ...»
3 buyurur. Onun için

taknlktan uzak durun. çinizden hiç kimse de bakalarna tuzak kurmaya

çalmasn. Zira Yüce Allah: «...Oysa kötü tuzak, ancak sahibini kuatr...»
4

buyurur. Kimse de verdii sözden dönmesin. Zira Yüce Allah

:

«...Verdii

sözden dönen kendi aleyhine dönmü olur. ..»
5 buyurur

6

Hâkim ve Beyhakî, uabu'l-îman'da Ebû Bekre'den bildirdiine göre

Resûlullah Malinin, aleyhi vaseiiam) öyle buyurmutur Taknlk yapma, taknlk

yapanlardan biri de olma. Zira Yüce Allah: «...Geçici dünya hayatnda

yaptnz taknlk aleyhinizedir. . .»
7 buyu rur.

s

bn Ebî Hâtim, Zühri'den bildirir: Bize bildirilene göre Resûlullah {saiiaiiahu aleyhi

vesellem) öyle buyurmutun “Taknlk yapma ve taknlk yapacak olan birine

yardma olma. Zira Yüce Allah: «...Geçici dünya hayatnda yaptnz
taknlk aleyhinizedir...»9 buyurur.'

0 "

ibn Ebî Hâtîm'in Zeyd b. Eslem’den bildirdiine göre Resûlullah {uiiaiiahu aiayhi

vcMiicm) öyle buyurmutur: “ Yüce Allah taknlk yapann cezasn geciktirmez.

’FethSur Ü
1
Mîzânu'l 'tidâl’de (4/91) geçtii üzere F.bû Nuaym ve Hatb (8/450). Zehebî,

Mizan' da: "Münker hadistir" demitir.
J Yûnus Sur. 23
9 FâtrSur. 43
5 FethSur. 10
6
el-sâbe'de (4/253) geçtii üzere bn Merdûye.

7 Yûnus Sur, 23

* Hâkim (2/338, "sahih") ve Beyhakî (6671).

9 Yûnus Sur. 23
10 bn Ebî Hâtim (6/1940).
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Zira: «...Geçici dünya hayatnda yaptnz taknlk aleyhinizedir...»

buyurur
2"

Beyhakî'nin uab’da Ebû Bekre'den bildirdiine göre Resûlullah Mellahu aleyhi

YBseiiem) öyle buyurmutur: "Taknlk yapma ile akrabalk balarm kesme kadar

Yüce Allah'n cezasn geciktirmeden verecei baka bir günah yoktur."3

Ebû Dâvud ve Beyhakî, uab’da yâd b. Himâridan bildirdiine göre

Resûlullah (uiiaitaj aiaytu vtsiiem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah bana: «Mütevaz:

olun ki kimse kimseye taknlk yapmasn ve kimse kimseye büyüklük

taslamasn» diye vahyetti."*

bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Recâ b. Hayve'den bildirir: Minâ mescidinden

bir kssacnn öyle dediini iittim: Üç ey onlar yapana geri döner. Bunlar

taknlk, tuzak kurma ve sözden dönmedir. Zira Yüce Allah bu yönde öyle

buyurur: "... Geçici dünya hayatnda yaptnz taknlk aleyhinizedir..."3
,

"...Oysa kötü tuzak ancak sahibini kuatr..."
6

,
"...Verdii sözden dönen

kendi aleyhine dönmü olur ..." 7

Üç eyi de bilip yaptnz sürece Yüce Allah

size azap göndermez. Bunlar da ükür, dua ve istifar’dr. Zira Yüce Allah bu

yönde: "Eer ükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azab etsin ki?"*

buyurur. Yine: "...Balanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek

deildir"9 buyurur.

10

Ebu'-eyh, Mekhûl'den bildirin Kiinin yapt üç ey aleyhinde olacak

ekilde geri döner. Bunlar tuzak kurma, taknlk ve sözden dönmedir. Yüce

' Yûnus Sur. 23
J bn Ebî Hatim (6/1940).

3 Beyhakî (6670). Elbânî, es-Silsiletu's-Sahîha'da (918) hadisin sahih olduun j

söylemitir.

4 Ebû Dâvud (4895), Beyhakî (6672) ve Müslim (2865).

3 Yûnus Sur. 23
6
Fâtr Sur. 43

7 Feth Sur. 10

* Nisa Sur. 147
9 Eniâl Sur. 33

Beyhakî (6674).
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Allah: "...Geçici dünya hayatnda yaptnz taknlk aleyhinizedir..."
1

buyurur.

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiisiiahu aleyhi

yenilen): "Bir da baka bir daa taknlk yapacak olsa taknlk yapan da yerle

bir edilir" buyurmutur.

2

bn Merdûye ayn sözü bn Ömer'den bildirir .

3

Ebû Nuaym, Hilye’de Ebu Cafer Muhammed b. Ali'den bildirir: "Allah

katnda, O'ndan istemek kadar sevimli bir ey yoktur. Takdir edileni de

duadan bakas defetmez. Sevab en çabuk verilen hayr, iyiliktir. Cezas en

çabuk verilen kötülük ise taknlktr. Kii için kendindeki ayplan görmeyip

bakalarnn ayplarna bakmak, kendisinin yapmad eyi bakasna

emretmek ve kendisini ilgilendirmeyen bir konuda beraber olduu kiiye

eziyet etmek kusur olarak yeter."4

L*j» oLJ «u »U-1I oliljjî liT UJÜI SL>Jl

4Ut «üjjij j ^3^' 4»^ 'M

fi
uts” il**. uekü ijijj jî Sü iy;t utfl

pâi oi^ üJisr

"Dünya hayat gökten indirdiimiz su gibidir ki, onunla

insan ve hayvanlarn yiyecei bitkiler yetiip birbirine

karmtr. Yeryüzünün süslenip bezendii ve yerin

sahiplerinin bütün bunlara malik olduklarn sandklan
srada, gece veya gündüz buyruumuz o yere geliverir de

sanki dün yerinde hiç yokmu gibi, kökünden yolunmu bir

hâle getiririz. Düünen millet için âyetleri böylece uzun
açklyoruz." (Yunun Sun 24)

1 Yûnus Sur. 23
1
Elbânî, es-Silsiletu 'd-Da'îfe'de (1948) hadisin zayf olduunu söylemitir.

5 Batl bir hadistir.

4 Ebû Nuaym (3/187, 188).
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onunla insan

ve hayvanlarn yiyecei bitkiler yetiip birbirine karmtr..."’ buyruunu

açklarken öyle demitir: “Gökten indirilen yamurla yerde hem insanlarn,

hem de hayvanlarn yiyebilecei buday, arpa, sebze, meyve ve ot gibi her

türden bitkiler yetiir.

”

7

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Katâde: "...Süslenip bezendii ..."5 buyruunu açklarken

"Yerin bitki verip yeermesi ve güzellemesidir" demitir. "...Sanki dün

yerinde hiç yokmu gibi ..."4 buyruunu açklarken de: "Sanki hiç

yaanmam ve bu bitkiler yetimemi gibi" demitir.5

bn Cerîriin bildirdiine göre Ubey b. Ka'b, bn Abbâs ve Mervân b. el

Hakem bu âyeti: "igi&l y] iüi ji5 cujjij"

(=Yeryüzünün süslenip bezendii ve yerin sahiplerinin bütün bunlara malik

olduklarn sandklan srada ki Allah ancak o yer ahalisinin günahlarndan

dolay kendilerini helak eder... )” lafzyla okurlard.
6

bn Cerir ve bnu'l-Münzir, Ebû Seleme b. Abdirrahman'dan bildirir: Bu

âyet Ubey’yin kraatinde: " olfyi jü: eLdS 1*1Â tfj Ub&lÂ 115 .^>1. p Û&'

(...Sanki dün yerinde hiç yokmu gibi, kökünden yolunmu bir

hâle getiririz. Onu da ancak o yerin ahalisinin günahlanndan dolay helak

ederiz. Düünen millet için âyetleri böylece uzun açklyoruz)" eklindedir. 7

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, Ebû Midez'den bildirir: Yûnus Sûresi'ndeki:

"...Yeryüzünün süslenip bezendii ve yerin sahiplerinin bütün bunlara

malik olduklarn sandklar srada, gece veya gündüz buyruumuz o yere

geliverir de sanki dün yerinde hiç yokmu gibi, kökünden yolunmu bir

hâle getiririz. Düünen millet için âyetleri böylece uzun açklyoruz"*

âyetinin yannda: "Adem olunun iki vadi dolusu mal olsa bir üçüncüsünü

1

Yûnus Sur. 24
2 bn Cerir (12/150).

5 Yûnus Sur. 24
* Yûnus Sur. 24
4 Abdurrezzâk (1/293), bn Cerir (12/152) ve bn Ebî Hatim (6/1941).
6 bn Cerîr (12/152). âz bir kraattir.

7 bn Cerîr (12/152). âz bir kraattir.

* Yûnus Sur. 24
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daha ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur. Ancak Allah tövbe edenin

tövbesini kabul eder" ifadesi de yazlyd. Fakat sonradan silindi.

"Allah, esenlik yurduna çanr ve dilediini doru yola

letir." (Yûnus Sur. 25)

Ebû Nuaym ve ed-Dimyâtî, Mu'cem'de Kelbî vastasyla Ebû Salih'ten

bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah, esenlik yurduna çarr ..."
1

âyetini

açklarken öyle demitir: "Kiiyi Cennete götürecek amele çanr. Zira

esenlik Allah'tr, yurdu da Cennettir."

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Katâde: "Allah, esenlik yurduna çarr ..."
2

âyetini açklarken: "Esenlik

Allah'tr, yurdu da Cennettir" demitir.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "...Dilediini doru yola

iletir"'’ âyetini açklarken: "üphelerden, fitnelerden ve sapknlklardan çk
yolunu gösterir" demitir.

5

Ahmed, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, Hâkim, bn Merdûye ve

Beyhakî, uabu'l-întan’da Ebu’d-Dcrdâ'dan bildirir: RcsûlulIahûaiiaiiehuaiaytBvajBiern)

öyle buyurdu: "Günein doduu her bir günde yannda görevli iki melek

,

insan ve cinler dnda Allah'n yaratt tüm mahlukahn duyaca bir ekilde:

«Ey insanlar! Rabbinize yönelin! Az ve yeterli olan çok olup oyalayandan daha

hayrldr!» diye seslenir. Yine her bir gün güne batarken yannda görevli iki

melek, insan ve cinler dnda Allah'n yaratt tüm mahlukatn duyaca bir

ekilde: «Allahm ! Infak edene infak ettiini telafi et! Vermeyip elinde tutann

da malm telef et» diye seslenir." Yüce Allah da bunlar hakknda âyet

indirmitir. Meleklerin: "Ey insanlar! Rabbinize yönelin!" demesi konusunda:

"Allah, esenlik yurduna çarr ve dilediini doru yola iletir
"6

1 Yûnus Sur. 25
1 Yûnus Sur. 25
} Abdurrezzâk (1/293), bn Cerîr (12/154) ve bn Ebî Hâtim (6/1943).

4 Yûnus Sur. 25
i bn Ebî Hâtim (6/1943).
4 Yûnus Sur. 25
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buyurmutur. "Allahm! nfak edene infak ettiini telafi et! Vermeyip elinde

tutann da maln telef et” demeleri konusunda da: "Bürüyüp örttüü zaman

geceye, açlp aard vakit gündüze, erkei ve diiyi yaratana yemin

ederim ki ileriniz baka bakadr. Elinde bulunandan verenin, Allah'a kar
gelmekten saknann, en güzel söz olan Allah'n birliini dorulayann

ilerini kolaylatrrz. Ama, cimrilik eden, kendini Allah'tan müstani

sayan, en güzel sözü yalanlayan kimsenin güçlüe uramasn
kolaylatrrz" 1

buyurmutur.
2

bn Cerîr, Hâkim, bn Merdlye ve Beyhakî, Delâil’de Saîd b. Ebî HilâPden

bildirir: Ebû Câfer Muhammed b. Ali: "Allah, esenlik yurduna çarr ve

dilediini doru yola iletir
"3 âyetini okudu ve öyle dedi: Câbir bana öyle

anlatt: Bir gün Resûlullah (sallailahu aleyhi restiiem) yanmza çkt ve öyle buyurdu

"Rüyamda Cebrail'in baucumda, Mikail'in de ayaklarmn yannda

durduunu gördüm. Biri dierine: «Ona bir örnek ver» deyince, o da öyle ded\

:

«Dinle, kulan daim duysun. Anla, kalbin daim anlasn! Ümmetine kar$

durumun kendine bir yurt edinen kral gibidir. Bu kral edindii bu yurtta bir ev

ina ettikten sonra bir ziyafet verir. Elçisini de gönderip insanlar ziyafete davet

eder. nsanlardan kimisi elçinin bu davetine icabet ederken kimisi daveti kabul

etmez. Burada kral Yüce Allah, edindii yurt ise slam, yurtta ina ettii ev ise

Cennettir. Sen de ey Muhammed gönderdii o elçisin. Sana icabet edenler

slam'a girer. slam'a girenler de Cennete girer ve içindekilerden yerler.»
"A

bn Merdûye, bn Mes'ûd'dan bildirir: Peygamberimizle (sallailahu aleyhi vesellen)

karlatmzda birlikte bilmediimiz bir yere gittik. Orada Resûlullah {sallallau

aleyhi veseiiem) ban dizimin üzerine koydu. O esnada uzun beyaz giysileri olan

birkaç kii geldi. Resûlullah'in (sallailahu aleyhi vesellem) de uykusu gelmiti. "Ey

Abdullah!” diye seslendiklerinde onlardan ürktüm. Resûluliah' (sallailahu aleyhi

vesellem] kastederek bana: "Bu kula pek çok hayrlar ihsan edilmitir. Zira gözlen

uykudayken kalp gözleri daim açktr" dediler. Sonra birbirlerine: "una b r

örnek verelim" demeye baladlar, içlerinden bazlar: "O zaman siz ona

'Leyi Sur. 1-10
2 Ahmed 36/52, 53 (21721), bn Cerîr (12/154, 155), bn Ebî Hatim (6/1942), Hakim

(2/444, 445, "sahih") ve Beyhaki (3412). Müsned'm muhakkikleri: "snad hasendir"

demilerdir.

3 Yûnus Sur. 25
4 bn Cerîr (12/155), Hâkim (2/338, "sahih") ve Beyhakî (1/370).
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örnei verin biz yorumunu yapalm veya örnei biz verelim yorumunu ona siz

yapn" deyince, dierleri: "Bu, salam bir ev ina ettikten sonra ziyafet veren

ve birini gönderip insanlar bu ziyafetine davet eden, davete icabet etmeyen

kiiyi de ar bir ekilde cezalandran efendi gibidir" örneini verdiler. Bu

örnei de dierleri: "Burada efendi Alemlerin Rabbidir. na ettii ev ise

slam dinidir. Ziyafet Cennet, insanlan davet için gönderdii kii de bu dizinde

olan kiidir. Ona icabet eden Cennete girer. Davetine icabet etmeyenleri de

ar bir ekilde cezalandrr" eklinde yorumladlar. Bu esnada Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veteiiem) uyand ve bana: "Ey Ümmü Abd'in olu! Ne gördün?" diye

sordu. "Ona: "öyle öyle gördüm” deyip gördüklerimi anlattmda:

“Söyledikleri eylerden bana aktarmadn bir ey kald m?" diye sordu. Sonra

da: "Bunlar meleklerden bir gruptu" buyurdu.’

bn Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiieiiahu alsyhi vasaiBm)

öyle buyurmutun
"
Efendinin biri bir ev ina ettikten sonra ziyafet verdi.

nsanlan ziyafete davet için de birini gönderdi. Davete icabet edenler eve ginp

yemekten yedi ve efendinin masn kazand. Burada efendi Allah'tr. Ev slam,

ziyafet de Cennettir. nsanlan ziyafete davet eden de Muhammed'dir .

"

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Her gece biri: «Ey hayr

arayan kii hayra ko! Ey kötülük peinden koan kii, bundan uzak dur!» diye

seslenir” dedi. Adamn biri Hasan’a: "Bu dediini Kuriân’da da buluyor

musun?” diye sorunca, Haan u karl verdi: "Evet! «Allah, esenlik

yurduna çarr ...»
3

âyetidir.” 3

Ahmed, Zühd'de, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde:

"Allah, esenlik yurduna çarr... âyetini açklarken öyle demitir: Bize

bildirilene göre Tevrat'ta: "Ey hayr arayan kii hayra ko! Ey kötülük

peinden koan kii, bundan uzak dur!" diye yazldr,

5

’ Ahmed 6/332-334 (3788). Müsned’in muhakkikleri: "snad zayflr" demilerdir.
J Yûnus Sur. 25
3 bn Ebî Hatim (6/1943).

4 Yûnus Sur. 25
5 bn Cerîr (12/154) ve bn Ebî Hatim (6/1943).
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Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basl): 'Allah, esenlik yurduna

çarr..."
1

âyetini okuduu zaman: “Rabbimiz! Geldim ve emrindeyim!"

derdi.

*

“yi davrananlara; daima daha iyisi ve ziyadesi verilir.

Onlarn yüzlerine ne bir karalk, ne de zillet bular. te
onlar cennetliklerdir, orada temelli kalrlar." (Yûnu* Sur. 26 )

Tayâlisî, Hennâd, Ahmed, Müslim, Tîrmizî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu’l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Huzeyme, ibn Hibbân, Ebu'-eyh, Dârakutnî,

Rü'ye*de, bn Merdûye ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifâfta Suheyb’den bildirir:

Resûlullah («h infial aleyh «»M: *
yi davrananlara; dalma daha iyisi ve ziyadesi

verilir...*
2

âyetini okudu ve öyle buyurdu: " Cennetlikler Cennete.

Cehennemlikler de Cehenneme girdikten sonra bir münadi: «Ey Cennet ahalisi
1

Yüce Allah’n sizlere bir sözü vard ve imdi onu yerine getirmek istiyor» diye

seslenir. Cennettekiler: «Nedir o? Mizan'da amellerimizi ar klmad m ’

Yüzümüzü ak çkarp Cehennem ateinden uzaklatrmad m?» dediklerinde,

bu münadi perdeyi aralar ve Yüce Allah'a bakarlar. Vallahi Allah

Cennettekilere kendisine bakmaktan daha sevimli ve daha fazla huzur veren bi-

ey vermi deildir."3

Dârakutnî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Suheyb bu âyeti

açklarken öyle demitir: Resûlullah (uiaiihu aleyhi madun): "Ayette bahsedilen

ziyadeden kast, Yüce Allah’n yüzüne bakmaktr" buyurmutur.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Dârakutnî, Rü'ye'de ve bn Merdûye'nin Ebû

Mûsa el-E'arî’den bildirdiine göre Resûlullah (soilKahu aleyhi veseiism) öyle

buyurmutur: "Kyamet gününde Yüce Allah bir münadi gönderir ve bu

münadi herkesin duyabilecei yüksek bir sesle: «Ey Cennet ahalisi! Yüce Allat

1

Yûnus Sur. 25
* Yûnus Sur. 26
3 Tayâlisî (1411), Hennâd (171), Ahmed 31/265 (18965), Müslim (181), Tinnizî (2551,

3105), bn Mâce (187. lafz kendisinindir), bn Cerîr (12/160, 161), bn Ebî Hâtim (6/1945 ,

bn Huzeyme, Teohîd (258), bn Hibbân (7441) ve Beyhakî (665).
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sizlere daha iyisini ve ziyadesini vaad etmiti. Daha iyisi Cennettir. Ziyadesi de

Rahmân'n yüzüne bakmaktr» diye seslenir."
1

bn Cerîr, bn Merdûye, Lâlakâî, Sünni'de ve Beyhakî, Rü'ye’de Ka’b b.

Ucre’den bildirir "yi davrananlara; daima daha iyisi ve 2iyadesi verilir...'
2

âyeti hakknda Hz. Peygamber (»Mi»** aleyhi «esdM: "Ziyadeden kast, Rahmân'n

yüzüne bakmaktr" buyurmutur.
3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Dârakutnî, ibn Merdûye, Lâlakâî ve Beyhakî,

Ruye’de Ubey b. Ka'b'dan bildirir: Resûlullah’a {nliaiiahu aieyti yasallan), 'yi

davrananlara; daima daha iyisi ve ziyadesi verilir..."
4
âyetini sorduumda:

"yi davrananlar tevhîd ahalisidir. Daha iyi olan Cennettir, ziyadesi ise Yüce

Allah'n yüzüne bakmaktr" karln verdi .

5

bn Merdûye, bn Ömer'den bildirir: "yi davrananlara; daima daha iyisi

ve ziyadesi verilir..."
6

âyeti hakknda Resûlullah laiiaiishu aieyfi «seiiem): "yi

davrananlar Allah'tan baka ilah olmadna ehadet edenlerdir. Daha iyi olan

Cennettir, ziyadesi ise Yüce Allah'n yüzüne bakmaktr" buyurmutur.

Ebu'-eyh, Dârakutnî, Rü'ye'de, bn Mende, er-Reddu Ala'l-Cehmiyye'de,

bn Merdûye, Lâlakâî, Hatîb ve bnu'n-Neccâr, Enes’ten bildirir: Resûlullah'a

(sdrfeiu eiayh *wdM, "yi davrananlara; daima daha iyisi ve ziyadesi verilir..."
7

âyeti sorulunca öyle buyurdu: "Dünyada iken iyi amellerde bulunanlara

Cennette daha iyisi vardr. Ziyadesi de Yüce Allah'n kerîm olan yüzüne

bakmaktr.
"8

1 bn Cetîr {12/158), îbn Ebî Hâtim (6/1945) ve Tahricu Ahâdîsi’i-Keafda (2/125)

geçtii üzere bn Merdûye.
1 Yûnu9 Sur. 26
3 bn Cerîr (12/161) ve Lâlakâî (781). Muhakkikleri: "snad salam deildir"

demilerdir.
4 Yûnus Sur. 26
5 ibn Cerîr (12/162), bn Ebî Hâtim (6/1944), Tahricu Ahâdîsi'l-Keâfda (2/125) geçtii

üzere bn Merdûye ve Lâlakâî (780). Muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.
6 Yûnus Sur. 26
7 Yûnus Sur. 26
a bn Mende (85), Tahricu Ahâdîsi'l-Keâfda (2/127) geçtii üzere bn Merdûye,

Lâlakâî (779) ve Hatîb (9/140).
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bn Merdûye baka bir kanalla Enes'ten bildirir: “yi davrananlara; daima

daha iyisi ve ziyadesi verilir..."

1

âyeti konusunda Resûlullah (uilalB aleyhi «sillem!.

"Rablerine keyfiyeti, snn ve mahiyeti belli olmayan bir ekilde bakarlar”

buyurmutur.

Ebu'-eyh’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (saflaiiahu atevt« vesaiiem.

öyle buyurmutur:
"
Deniz sahilinde gösteri ve nam salma niyeti tamadan

yüksek sesle tekbir getiren kiiye Yüce Allah büyük rzasn ihsan eder. Yüce

Allah da birine büyük rzasn ihsan etii zaman kyamet gününde huzurunda

onu Muhammed ve brahim'le bir araya getirir. Bulutsuz, açk bir günd

insanlann günei veya ay görmeleri gibi onlar da birlikte Rabblerine bakarlar

«yi davrananlara; daima daha iyisi ve ziyadesi verilir ...»
1
âyetinde kastedilen

de budur. Burada daha iyi olan «Lâ ilahe illallah»tir. Ziyadesi de Cennet ile

Rabbe bakmaktr.

"

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bn Huzeyme, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh,

Dârakutnî, bn Mende, er-Reddu Ala'l-Cehmiyye'de, ibn Merdûye, Lâlakâî.

Âcurrî, Rü'ye*de, Beyhakî, Rü'ye
1de ve Hatîb’in bildirdiine göre Ebû Bekr es

Sddîk; "yi davrananlara; daima daha iyisi ve ziyadesi verilir..."
3

âyetini

açklarken: "Burada daha iyi olan Cennettir. Ziyadesi de Yüce Allah’n yüzüne

bakmaktr" demitir.
4

bn Merdûye'nin Haris vastasyla bildirdiine göre Hz. Ali: “yi

davrananlara; daima daha iyisi ve ziyadesi verilir.. ,“
5 âyetini açklarken

"Burada daha iyi olan Cennettir. Ziyadesi de Yüce Allah'n yüzüne bakmaktr’

demitir.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh, Dârakutnî, bn

Huzeyme, Lâlakâî, Âcurrî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Huzeyfe bu âyeti

1 Yûnus Sur. 26
1 Yûnus Sur 26

3 Yûnus Sur. 26
4 bn Cerir (12/156), bn Huzeyme (264), bn Mende (84), Lâlakâî (784), Âcuttî, en,

(589-591), Beyhakî, e!-F.smâu ve's-Sifât (666), 'tkâd (sh 131) ve Hatîb (9/134).

5 Yûnus Sur. 26
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açklarken: "Âyette bahsedilen ziyadeden kast, Yüce Allah'n yüzüne

bakmaktr" demitir.'

Hennâd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh, Dârakutnî,

Lâlakâî ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebü Musa el-E'arî bu âyeti

açklarken: "urada daha iyi olan Cennettir. Ziyadesi de Rablerinin yüzüne

bakmaktr" demitir.

1

bn Merdûye ve Beyhakî, el-EsmÖu ves'-Si/afde krime vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: ‘iyi davrananlara; daima daha iyisi ve ziyadesi

verilir...'
3 âyetini açklarken: "Burada iyi davrananlar Lâ ilahe ilallah

diyenlerdir. Daha iyi olan Cennettir. Ziyadesi de Yüce Allah’n kerîm olan

yüzüne bakmaktr" demitir.

4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin Ali vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs: ‘yi davrananlara; daima daha iyisi... verilir...*
5

âyetini açklarken: "Allah'tan baka ilah olmadna ehadet edenlere daha

iyisi olan Cennet vardr" demitir.

6

bn Ebî Hâtim ve Lâlakâî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd bu âyeti

açklarken öyle demitir: "Daha iyi olan Cennettir. Ziyadesi ise Yüce Allah'n

yüzüne bakmaktr. «Ketr» ifadesi ise siyahlk, karalk anlamndadr." 7

Sa'id b. Mansûr, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve

Beyhakî, Kü'y^’de Hakem b. Uteybe’den bildirdiine göre Hz. Ali bu âyeti

açklarken öyle demitir: "Âyette bahsedilen ziyadeden kast, Cennette dört

kaps olan inciden bir odadr. Tek bir inciden yapld için odas dört kapsyla

birlikte tek bir parçadr."8

’ bn Ebî eybe (13/381), bn Cerîr (12/157), bn Huzeyme (264, 265), Lâlakâî (783, 784)

ve Âcurrî, erîa (591).
1 Hennâd, Zühd (169), bn Cerîr (12/157, 158), bn Ebî Hâtim (6/1945) ve Lâlakâî (785,

786).

J Yûnus Sur. 26
4 Beyhakî (205).

5 Yûnus Sur. 26
6 bn Cerîr (12/164), bn Ebî Hâtim (6/1944) ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifât (206).

7 Lâlakâî, erh Usûli'l-t'tikâd'da (787, 788) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
B
Saîd b. Mansûr (Tefsir, 1058), bn Cerîr (12/162) ve bn Ebî Hâtim (6/1945).



616
39 Yûnus Sûresi fi-

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "yi davrananlara; daima daha

iyisi ve ziyadesi verilir...*’ âyetini açklarken: “Allah'ta baka ilah olmadna
ehadet edene Cennet ve ziyadesi olan Yüce Allah'n yüzüne bakmak vardr"

demitir.

bn Cerîr ve Dârakutnî'nin bildirdiine göre Abdurrahman b. Ebî Leylâ: “yi

davrananlara; daima daha iyisi ve ziyadesi verilir ...*
2

âyetini açklarken

öyle demitin Cennetlik olanlar Cennete girdii zaman orada istedikleri her

türlü ey kendilerine verilir. Sonra kendilerine: “Hakettiiniz halde ve henü2

si2e verilmeyen tek bir ey kald” denilir. Sonrasnda Yüce Allah kendilerine

tecelli edince daha önce verilen her türlü eyi deersiz görmeye balarlar.

te âyette zikredilen daha iyisinden kast, Cennettir. Ziyadesi de Rabierine

bakmalandr.”1

bn Cerîr ve Dârakutnî’nin bildirdiine göre Âmir b. Sa'd el-Becefî: "yi

davrananlara; daima daha iyisi ve ziyadesi verilir ...*
4

âyetini açklarken:

"Daha iyisi ve ziyadesinden kast Yüce Allah’n yüzüne bakmaktr” demitir .

5

Dârakutnî’nin bildirdiine göre Süddî: "yi davrananlara; daima daha iyisi

ve ziyadesi verilir...*
6

âyetini açklarken: "Daha iyisinden kast Cennettir.

Ziyadesi de Rabbinyü2üne bakmaktr” demitir.

Dârakutnî'nin bildirdiine göre Dahhâk: "Âyette zikredilen ziyadeden

kast, Yüce Allah'n yüzüne bakmaktr" demitir.

7

bn Cerîr ve Dârakutnî'nin bildirdiine göre Ebû shâk es-Sebîî: "yi

davrananlara; daima daha iyisi ve ziyadesi verilir...*
8

âyetini açklarken:

"Daha iyisinden kast Cennettir. Ziyadesi de Rahmân'n yüzüne bakmaktr"

demitir .

9

' Yûnus Sur. 26
1 Yûnus Sur. 26
9 bn Cerîr (12/159).

4 Yûnus Sur. 26
s bn Cerîr (12/156, 157, 161).

6 Yûnus Sur. 26
7 bn Cerîr (12/162).
a Yûnus Sur. 26

9 bn Cerîr (12/157).
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bn Cerîr ve Dârakutnî, Katâde'den bildirir: Kyamet gününde bir münadi:

"Yüce Allah sizlere daha iyisini vaat etti ki o Cennettir. Ziyadesi ise Rahmân’n

yüzüne bakmaktr” diye seslenir. Sonrasnda Yüce Allah onlara tecelli eder ve

ona bakarlar.
1

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir: "yi davrananlara; daima daha iyisi ve

ziyadesi verilir...'’
2
âyeti, "...Katmzda daha fazlas da vardr"3 âyeti gibidir.

Biz amellerinin mükafatn veririz, hatta daha fazlasn ihsan ederiz,

anlamndadr. Yüce Allah bu konuda yine: "Kim bir iyilik yaparsa, ona on kat

vardr..."4 buyurur.5

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "tâüji I5I1»f buyruunu açklarken: "yi

davrananlara benzeri bir iyilikle karlk verilir. Bunun yannda Yüce Allah'n

balamas ve nzas ihsan edilir” demitir.
6

bn Cerîr, bnuTMünzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Alkame b.

Kays bu âyeti açklarken öyle demitir: "Âyette bahsedilen ziyade, yaplan

iyilie on katyla karlk vermektir. Zira Yüce Allah: "Kim bir iyilik yaparsa,

ona on kat vardr..."
7
buyurur.

8

bn Cerîr ve bnu'l-MünzirMn bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti

açklarken: "Âyette bahsedilen ziyade, yaplan iyilie ondan yedi yüze kadar

katyla karlk verilmesidir” demitir.9

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken:

"Âyette zikredilen ziyadeden kast, Yüce Allah’n dünyada iken kendilerine

verdiklerden dolay onlan âhirette hesaba çekmemesidir” demitir.
10

'bn Cerîr (12/161).
1 Yûnus Sur. 26
5 Kif Sur. 35
4 En'âm Sur. 160

5 bn Cerîr (12/163).
6 bn Cerîr (12/163. 164) ve bn Ebî Hâtim (6/1945).

7 En'âm Sur. 160
8 bn Cerîr (12/163) ve bn Ebî Hatim (6/1946).

9 bn Cerîr (12/163).

îbn Cerîr (12/164).
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Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî, Rü'ye’de Süfyân'dan bildirir:

"Kuriân'n açklamasnda herhangi bir çeliki ve ihtilaf olmaz. Ancak özlü

sözler olduu için bazen bir ifadeyle birçok ey kastedilmi olur."

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs:

,u
Jâ && W* buyruunu açklarken: “Onlarn yüzlerine karalk

bulamaz, yüzleri kara çkmaz” demitir.

3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Atâ bu âyeti açklarken: “Âyette geçen

«Ketr» ifadesi yüz karal anlamndadr” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: buyruunu

açklarken: "Mahcup olup yüzleri kara çkmaz" demitir .

5

Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Suheyb’den bildirir: Hz. Peygamber (sallaiiahu ateyhi

vEseiiem): "...Onlarn yüzlerine ne bir karalk, ne de zillet bular..."
6

âyeti

hakknda:
"
Yüce Allah'a baktktan sonra artk ne yüzleri kara çkar, ne de

zillete düerler" buyurmutur.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve

Dârakutnî'nin bildirdiine göre Abdurrahman b. Ebî Leylâ: "...Onlarn

yüzlerine ne bir karalk, ne de zillet bular..." 7 buyruunu açklarken:

"Rablerine baktktan sonra artk ne yüzleri kara çkar, ne de zillete düerler"

demitir.

8

*1 5? p4J u % 4)1* »1> \#Z -Jij

jûl 4-U^. ilîiji UiLi JiLl ji liLi V4! Us

1

(l/80)'de geçti.

2 Yûnus Sur. 26
3 bn Cerîr (12/166) ve bn Ebî Hâtim (6/1946).

4 Yûnus Sur. 26
5 bn Ebî Hâtim (6/1946).
6 Yûnus Sur. 26
7 Yûnus Sur. 26
8 bn Ebî eybe (13/426), bn Cerîr (12/658, 661) ve bn Ebî Hâtim (6/1946).
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"Kötü iler yapm olanlara gelince, bir Kötülüün cezas

misliyledir ve onlar bir zillet kaplayacaktr. Onlar

Allah'tan koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri,

karanlk geceden parçalarla örtülmütür. te onlar

cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardr."

(Yûnus Sur. 27)

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "Kötü ileryapm olanlara gelince,

bir kötülüün cezas misliyledir ve onlar bir zillet kaplayacaktr... Sanki

yüzleri, karanlk geceden parçalarla örtülmütür..."

1

âyetini açklarken öyle

demitir. Büyük günah ileyenlerin cezas, Cehennem atei olarak verilecek

ve zillet içinde kalacaklardr. Yüzleri de kapkara olacaktr. Ancak bu âyeti

Bakara Sûresi'ndeki: "Evet, kötülük ileyip suçu benliini kaplam (ve

böylece irke dümü) olan kimseler var ya, ite onlar

cehennemliklerdir..."
3
âyeti neshetmitir.

bn Ceririin bildirdiine göre bn Abbâs: "...Onlar bir zillet

kaplayacaktr ..."3 buyruunu açklarken: “Onlar büyük bir utanç ve sknt

kaplayacaktr" demitir.

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: “ il ^ U.

buyruunu: “Onlan Allah’tan koruyacak hiç kimse yoktur" eklinde

açklamtr.6

Abdurrezzâk, bn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Katâde: i- il > (4)
^"7 buyruunu: “Allah’a kar

onlara yardm edecek hiç kimse yoktur. Yüzleri de karanlk gecelerden bir

parçaya bürünmü gibidir" eklinde açklamtr.8

1 Yûnus Sur. 27
1 Bakara Sur. 81

3 Yûnus Sur. 27
4 bn Cerîr (12/167).

5 Yûnus Sur. 27
5 bn Ebî Hâtim (6/1947).

7 Yûnus Sur. 27
a Abdurrezzâk (1/296), bn Cerir (12/168) ve bn Ebî Hâtim (6/1947).
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|ü»î \jSyS\ jjJJ J^SJ |*j fjiJ

Uii ll+i -L * 6ijJLJJ LLJ pS' U ^j'&p JÜj^ liji

<jj_r*d Lt^ ^ f4^ cP’-J 4^* ^ <Jl

"Onlarn hepsini bir gün toplarz, sonra ortak koanlara,

«Siz ve ortaklanmz yerlerinize]» deyip onlar birbirlerinden

aynnz. Ortaklan ise: «Bize tapmyordunuz ki. Allah, sizinle

bizim aramzda ahit olarak yeter. Sizin tapnmanzdan
bizim haberimiz yoktu» derler. te orada herkes geçmite

yaptn bulacak. Ve gerçek mevlalan olan Allah'a

döndürülecekler, iftira edip uydurduktan eyler de

kendilerinden büsbütün uzaklap gidecek."

(Yûnus Sur. 28-30)

bn Cerir, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

bn Abbâs: fe}

1

' buyruunu açklarken: "Burada haridan kast

ölümdür" demitir.

1

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Zeyd: llî^â
”3

buyruunu: “Onlan birbirlerinden aynnz" eklinde açklamtr.

4

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Mücâhid'den

bildirir: Kyamet gününde yumuak davranlan bir zaman olur ki böylesi bir

zamanda mürikler, tevhid ahalisinin balanmalann görürler ve:

"...Rabbimiz Allah'a and olsun ki biz ortak koanlar deildik"3 demeye

balarlar. Yüce Allah da: "Kendilerine kar nasl yalan söylediklerine bak;

uydurduklar eyler de onlardan uzaklat"6 karln verir. Daha

sonrasnda ise sertliin olduu bir zaman gelir ve böylesi bir zamanda

1 Yûnus Sur. 28
2 bn Cerir (12/172) vo bn Eb Hâtim (6/1947).

3 Yûnus Sur. 28
4 bn Ebî Hâtim (6/1948).

5 En'âm Sur. 23
6 En'âm Sur. 24
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müriklerin Allah’ brakp taptklar ilahlar karlarna dikilir. Yüce Allah,

müriklere: “Allah’ brakp da taptklarnz bunlar myd?" diye sorunca,

mürikler: “Evet! Taptklarmz bunlard" karln verirler. Ancak o ilahlar:

“Vallahi bizler ne duyar, ne görür, ne de aklederdik. Sizin bize taptnz da

bilmiyorduk” deyince, mürikler: “Hayr! Vallahi biz sîzlere tapyorduk”

karln verirler. Bunun üzerine taptklar bu ilahlar: "Allah, sizinle bizim

aramzda ahit olarak yeter. Sizin tapnmanzdan bizim haberimiz yoktu
"1

derler.

2

bn Merdûye'nin bn Mes’ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

veafcm): "Kyamet gününde müriklerin Allah' brakp da taptklar eylere bir

suret verilip karlarna çkartlr. Mürikler de Cehenneme kadar bunlarn

peinden giderler" buyurdu ve: "te orada herkes geçmite yaptn
bulacak..."* âyetini okudu.

bnuM-Münzir’in bildirdiine göre bn Mes’ûd bu âyeti: dJL*" lafzyla

okumu ve: "te orada herkes geçmite yaptnn peinden gider" eklinde

açklamtr.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî bu âyeti: “jis v4JLa" lafzyla okumu

ve: “te orada herkes geçmite yaptnn peinden gider" eklinde

açklamtr.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Mücâhid: "J dJiiÂ"* buyruunu açklarken: “Orada herkes

geçmite yaptklanndan dolay imtihan verir” demitir.5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):
4 L jtkÂî JS ^3 lÜJlA

çilli"
6 buyruunu açklarken: “Orada herkes geçmite yaptklanndan dolay

imtihan verir" demitir.7

1 Yûnus Sur. 29
1 bn Ebî Hâtim (6/1948).

’ Yûnus Sur. 30

< Yûnus Sur. 30
5 bn Cerir (12/173) ve bn Ebî Hâtim (6/1949).
6 Yûnus Sur. 30
7 bn Ebî Hâtûn (6/1949).
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bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Zeyd: " £^ £5 üJliâ.

vüUl”1 buyruunu açklarken: “Orada herkes geçmite yaptklarndan dolay

imtihan verir" demitir.
“
03&. ^ (4^- J-*S”

2 buyruunu açklarken de:

"Allah’n yannda iftira edip uydurduklan eyler de kendilerinden uzaklar"

demitir.3

Ebu'-eyh, Süddî'den bildirir: "...Gerçek mevlalar olan Allah'a

döndürülecekler..." âyetini, "Çünkü Allah inananlarn mevtasdr. Kafirlerin

ise mevlas yoktur
"4

âyeti neshetmitir.

5 Jli JbüJi Sij J»j öju lîui j*j fjsi3 û jûali

"te o Allah sizin gerçek Rabbinfzdir. Haktan sonra

sapklktan baka ne vardr? O halde haktan nasl

çevriliyorsunuz?" {Yûnus Sur. 32)

bn Ebî Hatim, Harmele b. Abdilazîz'den bildirir: Mâlik b. Enes'e: "Beni

altndan kalkamayacam bir ile yükümlü tutan kii hakknda ne dersin?"

diye sorduumda u karl verdi: "Böylesi bir ey hak olan bir ey deildir.

Zira Yüce Allah: «...Haktan sonra sapklktan baka ne vardr?»5 buyurur.’’
6

bn Ebî Hatim, Eheb’den bildirir: Mâlik’e satranç ve tavla oynayan kiinin

ahitlii konusu sorulunca u karl verdi: “ayet devaml olarak oynuyorsa

ahitliinin de uzun süre geçerli saylacan düünmüyorum. Yüce Allah:

"...Haktan sonra sapklktan baka ne vardr?"7 buyurur. Bütün bu oyunlar

da sapklktan saylr.”
8

’ Yûnus Sur. 30
2 Yûnus Sur. 30
3 bn Cerîr (12/174,175).

4 Muhammed Sur. 1

1

s Yûnus Sur. 32
6 bn Ebî Hâtim (6/1951).

7 Yûnus Sur. 32

* bn Ebî Hâtim (6/1951).
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Ebu'-eyh, Hemmâm b. Müslim'den bildirir: Mâlik'e: “Santram; oyunu

meru bir oyun mudur?” diye sorulunca: “Hayr, deildir” dedi ve: "...Haktan

sonra sapklktan baka ne vardr?"
1

âyetini okudu.

"Rabbinin yoldan çkanlar hakkmdaki, «Onlar artk imana
gelmezler» sözü, ite böylece gerçeklemitir." (Yunun Sur. 33)

bn Ebî llâtim ve Cbu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Rabbinin

yoldan çkanlar hakkndaki, «Onlar artk imana gelmezler» sözü, ite

böylece gerçeklemitir"2
âyetini açklarken: “Yüce Allah'n daha önce

söylemi olduu bu söz bu ekilde gerçekleip ortaya çkt” demitir.3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: “cJi- dJjS
-”4 buyruunu: “Bu

ekilde gerçeklemi oldu” eklinde açklamtr.

^ 4^ dl <4^ O* b*. J* J*

bji&j ui^ oi Sij S J\ & ot >t jaü Jj

"De ki: «Allah'a kotuunuz ortaklarnzdan hakka iletecek

olan bir kimse var m?» De ki: «Hakka Allah iletir.» Öyle ise,

hakka ileten mi uyulmaya daha lâyktr, yoksa iletilmedikçe

doru yolu bulamayan kimse mi? Ne oluyor size? Nasl
hüküm veriyorsunuz?” (Yûnu* Sur. 35)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti: J S)J y ^1” (=Yoksa

iletilmedikçe doru yolu bulamayan m) lafzyla okumu ve öyle demitir:

“Bunlar müriklerin taptklar putlardr. Onlar ve diledii baka kiileri doru

yola iletecek olan da Allah’tr.”5

1 Yûnus Sur. 32
1 Yûnus Sur. 33

} bn Ebî Hâtim (6/1951).

4 Yûnus Sur. 33
5 bn Cerîr (12/180, 181) ve bn Ebî Hâtim (6/1952).
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*A tu ^fis. p^ p^k* p^j öp

O^Lu; LU

"Eer onlar seni yalanlarlarsa, de ki: «Benim iim bana
aittir; sizin iiniz de size. Siz benim yaptmdan uzaksnz;

ben de sizin yapmakta olduunuz eylerden uzam.»"
(Yûtue Sur. 4l)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "Eer onlar seni

yalanlarlarsa, de ki: "Benim iim bana aittir; sizin iiniz de size. Siz benim

yaptmdan uzaksnz; ben de sizin yapmakta olduunuz eylerden

uzam"1

âyetini açklarken öyle demitin "Yüce Allah, Hz. Peygamberce

(sBiBlehu aleyhi vasBlem) önce bunu emretmi ancak daha sonra neshederek onlarla

cihad emretmitir."
2

jiü jfij 1

4

i (OL; V û\ b[

"üphesiz Allah, insanlara hiçbir ekilde zulmetmez; fakat

insanlar kendilerine zulmederler." (Yunu. Sur. 44 )

Ebu'-eyh, Mekhûl'den bildirir: "üphesiz Allah, insanlara hiçbir ekilde

zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler" 3 âyeti hakknda

Resûlullah (»fcftshu aleyhi Yeseiierr) öyle buyurdu: "Yüce Allah: «Ey kullarm! Ben

zulmü kendime haram kldm. Onu aranzda da haram kldm. Onun için

birbirinize zulmetmeyin» buyurdu."

-» p4~i ûyjUi j^Jl 'Ja Vj jî ^ çyj

y.4& ^ y^
"Onlan yeniden diriltip hepsini bir araya toplayaca gün,

sanki gündüzün bir saatinden baka kalmamlar gibi,

aralarnda tanrlar. Allah'a kavumay yalan sayanlar.

’ Yûnus Sur. 41

2 bn Cerîr (12/188) ve bn Ebî Hatim (6/1955).

3 Yûnus Sur. 44
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ziyana uram ve doru yolu bulamamlardr."
(Yûnu* Sur. 45)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):

"...Aralarnda tanrlar..."’ buyruunu açklarken: "Kii tand birini yan

banda görür, ancak onunla konuamaz" demitir .

2

-U4-Î Üll j u**1
.

(*4^ ^ tâ öjtâ* U^
öjtâü V -U^ÂL

"Onlar tehdit ettiimiz eylerin birksmn sana göstersek

de seni vefat ettirsek de sonunda onlann dönüü bizedir.

Sonra, Allah onlann yapmakta olduklanna da ahittir. Her

ümmetin bir peygamberi vardr. Peygamberleri geldii

zaman, aralannda adaletle hükmedilir ve onlara asla

zulmedilmez." (Yûnu* Sur. 46, 47)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Mücâhid: "Onlar tehdit ettiimiz eylerin bir ksmn sana göstersek de

seni vefat ettirsek de sonunda onlarn dönüü bizedir..."3 âyetini

açklarken: "Onlan tehdit ettiimiz azabn bir ksmn sen henüz hayattayken

gösteririz ya da göstermeden cann alnz ve âhirette sana gösteririz. Zira

nihayetinde bize döneceklerdir" demitir. "Her ümmetin bir peygamberi

vardr. Peygamberleri geldii zaman ..."
4

âyetini açklarken de: "Kyamet

gününde peygamberleri geldii zaman, anlamndadr" demitir.

5

’ Yûnus Sur. 45
1 bn Ebî Hâtim (6/1954, 1955).

} Yûnus Sur. 46
4 Yûnus Sur. 47
5 ibn Ebî Hâtim (6/1954, 1955).
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^ -*J j (*^iJ tir* ^
• - •>

"Ey insanlar! Rabbinizden size bir öüt ve kalplerde olana

ifa, inananlara doruyu gösteren bir rehber ve rahmet

gelmitir/' (Yûnus Sur. 57)

Taberânî ve Ebu'-eyh, Ebu'l-Ahvas'tan bildirir: Adamn biri Abdullah b.

Mes’ud'a gelip: “Kardeim midesinden rahatszland ve tedavi olarak ona içki

tavsiye ettiler" deyince, Abdullah: “Sübhanallah! Yüce Allah ifay pis olan bir

eyde klmaz. ifa da iki eydedir. Biri bal biri de Kuriân’dr. Bunlar hem

kalplerde olana, hem de insanlara ifadr" karln verdi .

1

Ebu'-eyh, Hasan(- Basrî)'den bildirin "Yüce Allah Kuriân’ hastalklannz

için deil kalpleriniz için ifa klmtr."

Ibnu'l-Münzir ve bn Merdûye, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirir: Adamn biri

Hz. Peygamber'e Malitfu aleyhi rezeiiem) geldi ve: “Gösümden rahatszm" dedi.

Bunun üzerine Resûlullah {saiiaiishu aleyhi veseiiem): "O zaman Kur'ân oku! Zira Yüce

Allah, Kuran için: «...Kalplerde olana ifa ...»
1
buyurur

"

karln verdi.

Beyhakî, uab'da, Vasile b. el-Eska'dan bildirir Boazndan ikayette

bulunan bir adam Resûlullah’a (»iaiiahu aleyhi wsei*n) gelince, Allah Resûlü (saibiiahu aiayb

««Hem): "Kur ân oku" buyurdu .

3

bn Ebî Hatim, bn Mes'ûd'dan bildirir: “Kuriân kalplerde olana ifadr. Bal

ise her türlü hastala kar ifadr."4

Beyhakî, Talha b. Musarrif’ten bildirir: “Hastann yannda Kuriân

okunduu zaman bir rahatlk hissedecei söylenirdi. Bir defasnda hasta olan

Hayseme’nin yannda girdim. “Seni iyi görüyorum" dediimde: “Yanmda

Kur'ân okundu" karln verdi .

5

’ Taberânî (8910).
1 Yunus Sur. 57
5 Beyhakî (2580).
4 bn Ebî Hâtim (6/1957).

5 Beyhakî (2579).
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UJ y- «1J.J yjS-yj 4fl1 J Jî
/ / > "

De ki: «Bunlar. Allahn bol nimeti ve rahmetiyledir.» Buna
sevinsinler. O, onlarn topladklarndan daha hayrldr."

(Yûnus Sur. 58)

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansur, bn Ebî eybe, Ahmed, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, bnu’l-Enbârî, Mesâhifde, Ebu'-eyh, Hâkim, bn Merdûye, Ebû

Nuaym, H/ye'de ve Beyhakî, $wab'da deiik kanallarla Ubey b. Ka’b’dan

bildirir: Resûlullal (salallahu aleyhi veseilem): "Yüce Alluh, Kur'un' sunu okumum

emretti" buyurunca: “Sana benim adm m söyledi?” diye sordum. Allah

Resûtü (sbIIbIIbHi Bieyhi »Bseiien): "Evet!" karl verdi.

Ravi der ki: Ubey’ye: “Buna sevindin mi?” diye sorulunca öyle dedi:

“Neden sevinmeyeyim? Yüce Allah:
"

"J- y. «âjli i» J-a> js

(=De ki: “Bunlar, Allah'n bol nimeti ve rahmetiyledir. Buna sevinin. O,

sîzlerin topladklarndan daha hayrldr)” 1

buyurur.”
2

Tayâlisî, Ebû Dâvud, Hâkim ve bn Merdûye, Ubey’den bildirir: Resûlullah

(saliailah «Mi««M bu âyeti bana: “i^;Asis üJi” (=Buna sevinin) eklinde okudu .
3

bn Cerîriin bildirdiine göre Ubey bu âyeti: dili

(Buna sevinin. O, sizlerin topladklanndan

okumutur .

4

daha hayrldr)” lafzyla

bn Ebî Ömer eJ-Adenî, Taberânî ve bn Merdûye, bn Ömer'den bildirir:

Hz. Peygamber MbIIsHj aleyhi veseilem) bu âyeti: dJ (Buna sevinin) eklinde

okurdu .

1

’ Ubey bu âyeti bu lafzlaryla okumutur.
J Ebû Ubeyd, Fadâitu'l-Kur’ân (sh. 215), Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 1062), bn Ebî eybe

(10/564, 12/141, 142), Ahmed 35/71-74 (21136, 21137), bn Ebî Hâtim (6/1959), Hâkim

(3/304, "sahih", Ebû Nuaym (1/251) ve Beyhakî (2356). Müsned'in muhakkikleri: "Sahih

hadistir" demilerdir.

} Tayâlisî (547), Ebû Dâvud (3981) ve Hâkim (2/240, 241). Sahih hadistir (Elbârû, Sahîh

Sünen Ebî Dâvud, 3368).

4 bn Cerir (12/198).
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Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Enes'ten bildirir: "De ki: Bunlar, Allah'n bol

nimeti ve rahmetiyledir ..."

2

buyruu hakknda Resûlullah (sBiaiiahu aleyhi veselM:

"Allah'n bol nimeti Kur’ân'dr. Rahmeti ise sizleri Kur'ân ehlinden

klmasdr" buyurmutur.

Taberânî, M.el-Evsafta bildirdiine göre Berâ: "De ki: Bunlar, Allah'n bol

nimeti ve rahmetiyledir ..."9 âyetini açklarken: "Allah’n bol nimet!

Kurîân’dr. Rahmeti ise sîzleri Kur’ân ehlinden klmasdr" demitir .

4

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh ve Beyhakî, uab1da bildirdiine göre Ebû Saîd el-Hudri: "De ki:

Bunlar, Allah'n bol nimeti ve rahmetiyledir ..."5 âyetini açklarken: "Allah’n

bol nimeti Kur’ân’dr. Rahmeti ise sizleri Kur’ân ehlinden klmasdr"

demitir .

6

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

"De ki: Bunlar, Allah'n bol nimeti ve rahmetiyledir ..."
7
âyetini açklarken:

"Allah'n nimeti ve rahmeti Kur’ân ile slam'dr" demitir .

8

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "De ki: Bunlar, Allah'n bol nimeti ve rahmetiyledir..."9 âyetini

açklarken: "Allah’n nimeti slam’dr. Rahmeti ise Kur'ân’dr" demitir.

10

bn Ebî eybe, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî’nin

bildirdiine göre ibn Abbâs bu âyeti açklarken: “Allah’n nimeti Kur’ân'dr.

Rahmeti ise Müslümanlar Kur'ân ehli klmasdr" demitir.

1

1

Metâlibu'l-Âliye'de (4010) geçtii üzere bn Ebî Ömer el-Adem ve Mecmau'z-

Zevâid’de (7/36) geçtii üzere Taberânî. Heysemî der ki: "snadnda zayf biri olan Adyye

el-Avf vardr."
1 Yûnus Sur. 58

) Yûnus Sur. 58
* Taberânî (5512).

5 Yûnus Sur. 58
6
Saîd b. Mansûr {Tefsir, 1064), ibn Ebî eybe (10/501), bn Cerîr (12/194, 195), bn Ebî

Hâlim (6/1058) ve Beyhakî (2598).

7 Yûnus Sur. 58
8
Saîd b. Mansûr {Tefsir, 1063) ve Beyhakî (2595).

9 Yûnus Sur. 58
10 bn Cerîr (12/196, 197), bn Ebî Hâtim (6/1959) ve Beyhakî (2596).
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Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti açklarken öyle

demitir: Yüce Allah'n nimeti ilimdir. Rahmeti ise Muhammed'dir. Yüce Allah:

"Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik"
1 buyurmutur.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Sâlim: "De ki: Bunlar, Allah'n bol

nimeti ve rahmetiyledir..."5 âyetini açklarken: “Allah’n nimeti ve rahmeti

slam ile Kuriân’dr” demitir.

4

bn Ebî eybe ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid: "De ki: Bunlar,

Allah'n bol nimeti ve rahmetiyledir..." 5 âyetini açklarken: “Bu nimet ile

rahmet Kur’ân’dr” demitir.

6

bn Cerîr ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Zeyd b. Elem bu âyeti

açklarken: “Allah'n nimeti Kur’ân, rahmeti ise slam’dr” demitir .

7

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Dahhâk bu âyeti
4 0

açklarken: “Allah'n nimeti Kur’ân, rahmeti ise slam’dr” demitir.

bn Cerîr ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Hilâl b. Yesâf: "De ki: Bunlar,

Allah'n bol nimeti ve rahmetiyledir..."9 âyetini açklarken: “Bunlar, sizi

hidayete erdirdii slam ve örettii Kurîân iledir" demitir.

10

bn Cerîr ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Hilâl b. Yisâf: "De ki: Bunlar,

Allah'n bol nimeti ve rahmetiyledir..."” âyetini açklarken: “Allah’n nimeti

slam, rahmeti ise Kur’ân’dr” demitir.

11

bn Cerîr, Haan ile Katâde’den yorumun aynsn bildirir.

1

’ bn Ebî eybe (10/502), bn Cerîr (12/197), bn Ebî Hâtin (6/1959) ve Beyhakî (2597).

1
Enbiyâ Sur. 107

1 Yûnus Sur. 58
I bn Ebî eybe (10/502).

s Yûnus Sur. 58
6 bn Ebî eybe (10/502) ve bn Cerîr (12/196).

7 bn Cerîr (2/197) ve Beyhakî (2599).
8
Saîd b. Mansûr (Tefsir, 1065), bn Cerîr (12/197, 198) ve Beyhakî (2600).

9 Yûnus Sur. 58

bn Cerîr (12/195, 196) ve Beyhakî (2602).
II Yûnus Sur. 58

” bn Cerîr (12/195, 196) ve Beyhakî (2601).
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Hatîb ve bn Asâkir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "De ki: Bunlar, Allah'n

bol nimeti ve rahmetiyledir..."
2

âyetini açklarken: “Allah'n nimeti Hz.

Peygamber (saiuiahu aleyhi veseHem), rahmeti ise Ali b. EbîTâlib'tir" demitir.

3

Ebu'l-Kâsm b. Birân, ÂmâlVde Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaüahu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Yüce Allah'n hidayet verip Müslüman

kld ve Kur'ân' örettii kii hâlâ fakirlikten yana ikayetle bulunuyorsa

Allah
,
huzuruna çkana kadar fakirlii alnna yazar. Yüce Allah: «De ki:

"Bunlar, Allah'n bol nimeti ve rahmetiyledir." Buna sevinsinler. O, onlarn

topladklarndan daha hayrldr»4 buyurur ki bu toplananlardan kast dünya

mallardr .

"

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b bu âyeti açklarken:

“Hayrl bir ey yapp da bunun için Allah'a hamdettii zaman buna

sevinmelisin. Zira bu durum dünyalk olarak topladklarnzdan daha

hayrldr.'*5

bn Cerîr ve bnuM-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...O, onlarn

topladklarndan daha hayrldr"6 buyruunu açklarken: “Bu toplananla'

mal, ekin ve hayvan gibi eylerdir" demitir .

7

bn Ebî Hâtim ve Taberânî, Eyfa' el-Kelâî'den bildirir: Irak'tan toplanan

haraç Ömer b. el-Hattâb'a ulat zaman, Ömer bir azatlsyla birlikte çkp»

haraç olarak gelen develeri saymaya balad. Beklenenden daha fazla çknca

da Ömer: “Allah'a hamdolsun!" dedi. Azatls: "Bunlar Allah'n bol nimeti ve

rahmetiyledir" deyince, Ömer: “Yanlyorsun! "Bunlar, Allah’n bol nimeti ve

rahmetiyledir. Buna sevinsinler. O, onlarn topladklarndan daha

hayrldr"8 âyetinde kastedilen senin bu dediin deildir!" karln verdi.

9

’ bn Cerîr (12/196).

5 Yûnus Sur. 58

3 Hatîb (5/15) ve bn Asâkir (42/362).

4 Yûnus Sur. 58
5 bn Ebî Hâtim (6/1959).
6 Yûnus Sur. 58
7 bn Cerîr (2/196).
8 Yûnus Sur. 58

9 bn Ebî Hâtim (6/1960) ve bn Kesîr, Tefsi/dc (4/211) geçtii üzere Taberânî.
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"De ki: «Allah'n size indirdii; sizin de, bir ksmn helâl,

bir ksmn haram kldnz rzklar hakknda ne dersiniz?»

De ki: «Bunun için Allah m size izin verdi, yoksa Allah'a

iftira m ediyorsunuz?»" (Yunun Sur. 56)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin

bildirdiine göre bn Abbâs: "De ki: "Allah'n size indirdii; sizin de, bir

ksmn helâl, bir ksmn haram kldnz rzklar hakknda ne dersiniz?'
1

âyetini açklarken: "Bunlar ekin ve hayvanlarda dilediklerini helal, dilediklerini

de haram sayan müriklerdir" demitir.

2

bn Ebî eybe, Hâkim, Beyhakî ve bn Asâkir, Ebû Useyd el-Ensârî’nin

azatls Ebû Saîd'den bildirir: Msr'dan bir heyet halife Osman'n yanna geldi

ve: "Mushaf getir ve Yedinci’yi oku" dedi. O zamanlar Yûnus Sûresi 'Yedinci'

ismiyle bilinirdi. Osmân Kur'ân' getirtip bu sûreyi okumaya balad. "De ki:

"Allah'n size indirdii; sizin de, bir ksmn helâl, bir ksmn haram

kldnz rzklar hakknda ne dersiniz?" 3 âyetine ulat zaman: "Dur! Sen

baz arazileri devlet arazisine çevirdin. Bunu yapmana Allah m izin verdi

yoksa Allah'a iftira m ediyorsun?" dediler. Osmân da u karl verdi:

"Devam edelim zira bu âyet filan konuda nazil oldu. Bu araziler konusuna

gelince Ömer benden önce zekat olarak toplanan develer için öylesi bir arazi

tahsis etmiti. Ben halife olduumda zekat olarak toplanan deve says

artnca bu arazileri daha da geniletmek zorunda kaldm .’"1

us üt Sfj 0T3* üt 4 j

^

Uj

^ 5jS Jl& (ja «ilp j* 4 4)

’ Yûnus Sur. 59
2
îbn Cerir (12/202) ve bn Ebî Hâtim (6/1960).

3 Yûnus Sur. 59
4 bn Ebî eybe (15/215, 216), Hâkim (2/147), Beyhakî (6/147) ve bn Asâkir (39/257,



632 -H Yûnus Sûresi fi-.

M M* Y» *U» j Y> <*‘h

"Ne i yaparsan yap ve sizler ona dair Kur'ân'dan ne

okursanz okuyun; ne yaparsanz yapn; yaptklarnza
daldnz anda, mutlaka Biz sizi görürüz. Yerde ve gökte

hiçbir zerre Rabbinden gizli deildir. Bundan daha küçüü
veya daha büyüü üphesiz apaçk bir kitaptadr.”

(Yunun Sur. 6 l)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ali vastasyla bildirdiine göre

bn Abbâs: "dj m" 1 buyruunu: "Bir eyi yaptnz anda” eklinde

açklamtr .

2

Abd b. Humeyd, Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in

bildirdiine göre ibn Abbâs: \ lâs
” 3 buyruunu: "Gizli kalmaz” eklinde

açklamtr.

4

Firyâbî ile bn Cerîr, Mücâhid'den aynsn zikreder.
5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Yerde ve gökte hiçbir zerre

Rabbinden gizli deildir. Bundan daha küçüü veya daha büyüü üphesiz

apaçk bir kitaptadr"
6 buyruunu açklarken: "Yerde olsun gökte olsun

zerre arlnda olsa dahi Rabbinden hiçbir ey gizli kalmaz. Bahsedilen kitap

da Allah katndaki kitaptr” demitir.

"yi bilin ki, Allah'n dostlanna korku yoktur, onlar

üzülmeyeceklerdir.” (Yünü* Sur. 02)

Ahmed, Zühd’âe, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Vehb'den bildirir:

Havariler: “Ey îsa! Korkmayacak ve üzülmeyecek olan Allah'n dostlan

’ Yûnus Sur. 61
1 bn Cerîr (12/204) ve bn Ebî Hâtim (6/1962).

5 Yûnus Sur. 61

4 bn Cerîr (12/208) ve bn Ebî Hâtim (6/1963).

5 bn Cerîr (12/208).
6
\ unus Sur 61
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kimlerdir?” diye sorunca, Hz. îsa öyle dedi: “nsanlar dünyay göründüü

gibi alglarken onlar dünyann gerçek mahiyetine vakf olanlardr. nsanlar

dünyada ve hayatta iken elde edilecek menfaatler peinde koarken, onlar

dünyadan sonra gelecek olana bakanlardr. Kendilerini öldürüp yok edecek

olan eyleri öldürenlerdir. Kendilerini brakacan bildikleri eyleri

brakanlardr. Az bir dünyal bile çok görenlerdir. Dünya hakknda

konumay vakit öldürme olarak görenlerdir. Sevinçleri dünyadan yana

çektikleri sknt ve dertler kadaryladr. Dünya nimetlerine yüz vermeyen,

haksz yoldan elde edilecek dünyalklardan uzak duranlardr. Yanlannda

eskiyen dünyay yenilemezler. çlerinden harap olmu dünyay imar etmezler.

Kalplerinde ölmü dünyay diriltmezler. Dünyay ytkp âhiretlerini imar

ederler. Baki kalacak eyler karlnda dünyay satarlar. Dünyay reddeder

ve buna sevinirler. Dünyay satar ve bu satlanndan kazançl çkarlar.

Dünyalklarn yok ettii insanlara ölü gözüyle bakarlar. Hayat anmaktan uzak

durup ölümü konumay severler. Yüce Allah' severler. Yüce Allah'n nuruyla

aydnlanr ve bakalarn aydnlatrlar. lginç halleri vardr ve tuhaf eyler

bunlardadr. Kitap bunlarla ayakta durur. Onlar da Kitap'la ayakta durur

onunla konuurlar. Kitap onlardan bilinir ve onlar da Kitap'la bilinirler. Kendi

hedeflerinden baka bir hedef, kendi amaçlanndan baka bir amaç kabul

etmezler. Kendi sakndklarndan baka da korkulacak bir ey görmezler.”'

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, bn Zeyd’den bildirir. Yüce Allah: "yi bilin ki,

Allah’n dostlarna korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir
" 2

buyurunca: “Yâ

Rab! Bunlar kimlerdir?” diye soruldu. Yüce Allah: "Onlar iman etmi ve

Allah'a kar gelmekten saknm olanlardr"3 karln verdi .

4

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr: "yi bilin ki, Allah’n

dostlarna korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir"5 âyetini açklarken:

“Bunlar, görüldükleri zaman Allah' hatrlatan kimselerdir” demitir.

bnu'l-Mubârek, ibn Ebî eybe, bn Cerîr, Taberânî, Ebu'-eyh, bn

Merdûye ve Diyâ, el-Muhtâre'de bn Abbâs'tan bildirin "yi bilin ki, Allah’n

1 Ahmed (sh. 60) ve bn Ebî Hatim (6/1964).
1 Yûnus Sur. 62

3 Yûnus Sur. 63

« bn Cerîr (12/213) ve bn Ebî Hatim (6/1965).

5 Yûnus Sur. 62
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dostlarna korku /oktur, onlar üzülmeyeceklerdir"
1

âyeti hakknda

Resûlullah [saiiaiiahu aleyhi vtsellem):
"
Bunlar

,
görüldükleri zaman Allah' hatrlatan

kimselerdir

"

buyurdu .

2

bnu’l-Mubârek, bn Ebî eybe, bn Cerîr, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Saîd

b. Cübeyrîden bildirir: "l/i bilin ki, Allah'n dostlarna korku yoktur, onlar

üzülmeyeceklerdir"3 âyeti hakknda Resûlullah (nlsU aleyhi «allan): "Bunla r
,

görüldükleri zaman Allah' hatrlatan kimselerdir” buyurdu/

bnu’l-Mubârek, Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de, Bezzâr, bn Ebî

Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirin Allah Resûlü'ne:

"Yâ Resûlallah! Allah'n dostlan kimlerdir?" diye sorulunca:
"
Görüldükten

zaman Allah' hatrlatan kimselerdir" buyurdu .

5

Ebu'-eyh, Mis'ar vastasyla Sehl Ebu’l-Esed’den bildirin Allah Resûlü'ne:

"Yâ Resûlallah! Allah'n dostlan kimlerdir?" diye sorulunca:
"
Görüldükleri

zaman Allah' hatrlatan kimselerdir" buyurdu.

bn Merdûye, Mis’ar vastasyla Bükeyr b. el-Ahnes'ten, o da Sa'd'dan

bildirir: Resûlullah'a (sailsliehu aleyhi vBSBiem) Allah’n dostlannn kimler olduu

sorulunca:
"
Görüldükleri zaman Allah' hatrlatan kimselerdir" karln

verdi.

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebu’d-Duhâ: "yi bilin ki, Allah'n

dostlarna korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir"6
âyetini açklarken:

"Bunlar, görüldükleri zaman Allah’ hatrlatan kimselerdir" demitir.
7

Ahmed, bn Mâce, Hakîm et-Tirmizî ve bn Merdûye, Esmâ binti Yezîd’den

bildirir: Resûlullah (saiiaiiohu aleyhi vasellem): "En hayrllarnzn kimler olduunu

söyleyeyim m?" diye sorunca, ashab: "Söyle” dediler. Bunun üzerine

' Yûnus Sur. 62
1 bnu'l-Mubârek (218), Taberân (12325) ve Diyâ (105, 106). Mevkûf olarak da lin

Cerir (12/209).

3 Yûnus Sur. 62
4 bnu'l-Mubârek (217), bn Ebî eybe (13/228, 229) ve bn Cerîr (12/210).

5 bnu'l-Mubârek (218), Hakîm et-Tirmizî (2/39), Bezzâr, Kefu'l-EstSr (3626) ve hn
Ebî Hatim (6/1964).

6 Yûnus Sur. 62
1 bn Ebî eybe (13/521).
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Resûlullah [afahhu aleyh ««lem): "En hayrllarnz görüldükleri zaman Allah'

hatrlatan kimselerdir" buyurdu .

1

Hâkim, bn Ömer'den bildirir: Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Yüce Allah'n

öyle kullan vardr ki bunlar peygamber ve ehit olmadktan halde kyamet

gününde Allah'a olan yaknlklan ve deerlerinden dolay peygamberler ve

ehitler onlara gpta ederler" buyurdu. Bedevinin biri dizlerinin üzerine kalkp:

"Yâ Resûlallah! Bunlarn kim olduklann ve özelliklerini anlatsana" deyince,

Allah Resûlü (salaHahu aleyhi «seliem) öyle buyurdu:
"
Bunlar deiik bölge ve

kabilelerden olup Allah için birbirleriyle dost olan, Allah için birbirlerini seven

kiilerdir. Bunlar, kyamet gününde Yüce Allah'n kendileri için tahsis ettii

nurdan minberler üzerinde otururlar. O günde tüm insanlar korkarken bunlar

korku tamazlar. Bunlar korkmayacak ve üzülmeyecek olan Allah'n

dostlardr."
2

Ahmed ve Hakim et-Tirmizî, Amr b. el-Cemûh'tan bildirir Resûlullah’n

(sajyirfu aleyhi veaiiem) öyle buyurduunu iittim: "Yüce Allah buyurur ki: «Kul

Allah için sevip Allah için öfke duymadkça hakkyla iman etmi saylmaz. Kul

Allah için sevip Allah için öfke duyduu zaman Allah'n dostluunu hakeder.

Kullarmdan dostlarm ve sevdiklerim, ben anldmda onlar anlan, onlar

anld zaman benim de anldm kiilerdir.»" 5

Ahmed’in Abdurrahman b. (üanm'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(adidir aleyhi vadimi) öyle buyurmutun "Allah kullarnn en hayrllar

görüldükleri zaman Allah' hatrlatan kiilerdir. Allah kullarnn en kötüleri de

kouculuk yapan, birbirlerini sevenleri ayran, insanlarn kusurlarn aratran

serke kiilerdir.
"4

Hakim et-Tirmizî’nin Abdullah b. Amr b. el-Âs’tan bildirdiine göre

Resûlullah (alMBhu aleyhi veseüem) öyle buyurmutur: “En hayrllarnz,

’ Ahmed 45/575-577 (27599. 27601) ve bn Mâce (4119) Zayf hadistir (Elbâni, Da'îf

Sütten bn Mâce, 898).

2 Hâkim (4/170, 171, "sahih").

} Ahmed 24/316, 317 (15549) ve Hakim et-Tirmizî (2/41).

•* Ahmed 29/521 (17998).
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gördüünüzde size Allah' hatrlatan, sözleri amelinizi arttran, ameli de sizleri

dhirete yönelten kimselerdir."

1

Hakîm et-Tirmizî, bn Abbâs’tan bildirir: Allah Resûlii'ne ImUUn aleyhi vesellem::

"En hayrl arkadalanmz kimlerdir?” diye sorulunca: "Sözleri amellerinizi

arttran, ameli de size âhireti hatrlatanlardr

"

karln verdi/

Hakîm et-Tirmizî, Enes b. Mâlik’ten bildirin "Yâ Resûlallah! En hayrlmzn

kim olduunu söyle ki onu arkada ve öretmen edinelim” dediklerinde,

Allah Resulü (ullsilahj derin wsstam): "Gördüünüzde size Allah' hatrlatan kiidir
'

karln verdi .
3

Ebû Dâvud, Hennâd, bn Certr, bn Ebî Hâtim, ibn Merdûye, Ebû Nuaym,

Hilye'de ve Beyhakt, uabu'l-îman’da, Ömer b. el-Hattâb’tan bildirir:

Resûlullah MaUahu aleyh. vEnilm): "Yüce Allah'n öyle kullan vardr ki peygamberler

ve ehitler onlara gpta eder" buyurdu. "Yâ Resûlallah! Bunlar kim?" diye

sorulunca: "Bunlar birbirlerini mal ve soy yaknlndan dolay deil, Allat

için seven kiilerdir. Bunlar kyamet gününde herkesin korkuya kapld

zamanda korkmaz, herkesin üzülecei zaman da üzülmezler" buyurdu ve: "yi

bilin ki, Allah'n dostlarna korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir
"4

âyetini

okudu .
5

bn Ebi’d-Dünya, hvân’da, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh, bn

Merdûye ve Beyhakî, Ebû Hureyre’den bildirir: Resûlullah (niaiiahu aleyhi vesellem

:

"Yüce Allah'n öyle kullan vardr ki kyamet gününde Allah'a yaknlklarndan

dolay peygamberler ve ehitler onlara gpta eder" buyurdu. "Yâ Resûlallah 1

!

Bunlar kim?" diye sorulunca: "Bunlar birbirlerini mal ve soy yaknlndan

dolay deil Allah için seven kiilerdir. Bunlar nurdan minberler üzerinden

nurlu yüzleriyle otururlar. Kyamet gününde herkesin korkuya kapld

zamanda korkmaz, herkesin üzülecei zamanda üzülmezler" buyurdu ve: "yi

1 Hakîm et-Tirmizî (2/39).

1 Hakîm et-Tirmizî (2/39).

* Hakîm et-Tirmizî (2/41).

4 Yûnus Sur. 62
5 Ebû Dâvud (3527), Hennâd (475), bn Cerir (12/211, 212), bn Ebî Hatim (6/1963),

Tahrîcu'l-Keâfda (2/130) geçtii üzere bn Merdûye, Ebû Nuaym (1/5) ve BeyhaJd

(8998). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen Ebî Dâvud, 3012).
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bilin ki, Allah'n dostlarna korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir
"1

âyetini

okudu.

3

Ahmed, bn Ebi'd-Dünya, hvân'da, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, ibn Merdûye

ve Beyhakî, Ebû Mâlik el-E'arî'den bildirir: Resûluilah {sbIIbIWui ni»yhi »Metan): "Yüce

Allah'n öyle kullan vardr ki bunlar peygamber ve ehit olmadiklan halde

kyamet gününde Allah'a olan yaknlktan ve deerlerinden dolay

peygamberler ve ehitler onlara gpta ederler" buyurdu. Bedevinin biri: “Yâ

Resûlalah! Bunlann özelliklerini anlatsana” deyince, Allah Resulü (tolldbhu aleyhi

«adlm) öyle buyurdu: "Bunlar deiik bölge ve kabilelerden olup aradaki

akrabalktan dolay deil Allah için birbirlerini seven ve birbirleriyle samimi

olan kiilerdir. Bunlar, kyamet gününde Yüce Allah'n kendileri için tahsis

ettii nurdan minberler üzerinde otururlar. O günde tüm insanlar korkarken

bunlar korku tamazlar. Bunlar korkmayacak ve üzülmeyecek olan Allah'n

dostlardr."3

bn Merdûye, Ebu'd-Derdâ’dan bildirir: Resûluilah (niyiaiu teyb «jellem) öyle

buyurdu: "Yüce Allah buyurur ki: «Benim için birbirlerini sevenler benim

sevgimi koketmilerdir. Benim için birbirlerini ziyaret edenler sevgimi

koketmilerdir. Benim için birbirleriyle oturanlar, zikrimle mescitleri ihya

edenler, insanlara hayrl olan eyleri öretenler ve bana itaate davet edenler

sevgimi haketmilerdir. te benim dostlarm bunlardr. Onlar Ar'mn altnda

gölgelendirecek, yanmda ikamet ettirecek, azabmdan emin klacak, dier

insanlardan be yüz yl önce Cennete koyacam. Cennette de nimetler içinde

ebedi bir ekilde yaayacaklardr.»" Sonra Resûluilah (saHaiiahu aleyhimU: “iyi bilin

k, Allah'n dostlarna korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir* âyetini okudu.

bn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirir: Resulullah'a (utaiehu aleyhi «sellem): "yi

bilin ki, Allah'n dostlarna korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir
"5

âyeti

sorulunca: "Bunlar birbirlerini Allah için seven kiilerdir" buyurmutur.

' Yûnus Sur. 62
1 bn Ebi'd-Dünya (5), bn Cerîr (12/11) ve Beyhakî (7997).

3 Ahmed 37/530, 540, 541 (22894, 22906), bn Ebi'd-Dünya (6), bn Cerîr (12/212), bn
Ebî Hâtim (6/1963) ve Beyhakî (9001). Müsned'in muhakkikleri. "Ravi ehr b. Haveb'in

zayfl dolaysyla isnad zayftr" demilerdir.
4 Yûnus Sur. 62
3 Yûnus Sur. 62
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ibn Merdûye, Câbir b. Abdillah'tan bildirir: Resûlullah (salBlahu aleyhi veseilem): "yi

bilin ki, Allah'n dostlarna korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir
"

1

âyeti

hakknda: "Bunlar birbirlerini Allah için seven kiilerdir" buyurmutur.

bn Ebî eybe ve Abdullah b. Ahmed, Zevâidu'l-Müsned’de Ebû

Müslim'den bildirir: Humus'ta Muâz b. Cebel ile karlatmda: "Vallahi seni

Allah için seviyorum" dedim. Bana: "O zaman müjdeler olsun! Zira

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseilem): «Allah için birbirini sevenler, gölgesinden baka

hiçbir gölgenin olmayaca bir günde Arn gölgesinde olacaklardr.

Bulunduklar konumdan dolay da peygamberler ile ehitler onlara gpta

edeceklerdir» buyurduunu iittim" eklinde karlk verdi. Oradan

aynldmda Ubâde b. es-Sâmit ile karlatm ve Muâz'n bana aktard

hadisi ona söyledim. Ubâde de öyle dedi: Hz. Peygamberim (saiiaiiabu aleyhi veselien-)

Rabbinden naklen öyle buyurduunu iittim: "Birbirlerini benim için

sevenler sevgimi haketmilerdir. Benim için birbirleriyle arkadalk edenler

sevgimi haketmilerdir. Benim için birbirlerini ziyaret edenler sevgimi

haketmilerdir. Benim için birbirlerine yardm edenler sevgimi haketmilerdir.

Bunlar kyamet gününde nurdan minberler üzerinde olacaklar ve peygamberle r

ile sddîkler onlara gpta edecektir.
" 5

bn Ebî eybe ve Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de’de bn Mes'ûd'dan

bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseilem) öyle buyurmutur: "Allah için

birbirlerini sevenler Cennette yakuttan bir sütunun üzerine olacaklardr. Bu

sütunun tepesinde yetmi bin ev vardr ve güzellikleri günein dünyadaki

insanlar aydnlatmas gibi Cennet ahalisini aydnlatr. Cennettekiler

birbirlerine: «Hadi gidelim de birbirlerini Allah için sevenleri görelim» derler.

Birbirlerini Allah için sevenler yukar baktklarnda güzellikleriyle günein

dünyada insanlar aydnlatmas gibi Cennet ahalisini aydnlatrlar. Bunlarn

üzerinde ipekten yeil giysiler vardr ve aitniannda: «Bunlar birbirlerini Allan

için sevenlerdir» yazldr

}

bn Ebî eybe, bn Sâbit’ten bildirir: "Bana bildirilene göre Rahmân'n

sanda -ki her taraf sadr- nurdan minberler üzerinde yüzleri de nurlu olan

1 Yûnus Sur. 62
1 bn Ebî eybe (13/145), Abdullah b. Ahmed 37/444, 445 (22782, lafz kendisinindir .

Müsned'in muhakkikleri: "snad sahih, ravileri de sikadr" demilerdir.

* bn Ebî eybe (13/145) ve Hakîm et-Tirmizî (2/38, lafz kendisinindir).
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baz kiiler bulunur. Üzerlerinde görenlerin baklarn alan yeil giysiler

vardr. Bunlar peygamber veya ehit deildirler. Bunlar, yeryüzünde Allah'a

isyan edildii zamanlarda Allah için birbirlerini sevenlerdir."
1

bn Ebî eybe'nin Alâ b. Ziyâd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saflaiiahu

Bieyh vmJlem) öyle buyurmutun "Yüce Allah'n öyle kullan vardr ki bunlar

peygamber ve ehit olmadklan halde kyamet gününde Allah'a olan yaknlktan

ve nurdan minberler üzerinde bulunmalan dolaysyla peygamberler ile ehitler

onlara gpta ederler. Peygamberler ve ehitler: «Bunlar kim?» diye sorunca:

«Bunlar birbirlerinden mal alp verdikleri veya aralanndaki akrabalktan dolay

deil sadece Allah için birbirlerini sevenlerdir» denilir."
2

Ahmed'in Ebû Saîd'den bildirdiine göre Resûlullah Meiiahu aleyhi mOm) öyle

buyurmutun "Birbirlerini Allah için sevenlerin Cennetteki evleri dou veya

batdan çkan bir yldz gibi panldar. Cennettekiler: «Bunlar kim?» diye

sorunca: «Birbirlerini Allah için sevenlerdir» denilir."3

jA iiiJ 4ll oUnJ ^

"Dünya hayatnda da, âhirette de onlar için müjde vardr.

Allah'n sözlerinde hiçbir deime yoktur. te bu büyük
baardr. (Yûnus Sur. 64)

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî, Hakîm et*Tirmizî,

Nevâdiru'l-Usûl’de, bn Cerîr, bnu'l Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn

Merdûye ve Beyhakî, uabu'l-îman'da Atâ b. Yesâr vastasyla Msr

ahalisinden bir adamdan bildirir: Ebu'd-Derdâ’ya: "Dünya hayatnda da,

âhirette de onlar için müjde vardr ..."4 âyetini sorduumda öyle dedi:

"Bunu Resûlullah'a (uiiaiiahu aleyhi vesilem) sorduumdan beri kimse bunu bana

sormad. Ben de sorduumda Allah Resulü (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurmutu:

“Bu âyet nazil oldu olal senden baka kimse bunu sormad. Dünya hayatndaki

' bn Ebî eybe (13/143).

' bn Ebî eybe (13/144).

5 Ahmed 18/345 (11829). Muhakkikleri: "Kopukluundan dolay isnad zayftr"

demilerdir.
4 Yûnus Sur. 64
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müjde müslümann gördüü veya kendisine gösterilen salih rüyadr. Âhiretteki

müjde ise Cennettir.

Tayâlisî, Ahmed, Dârimî, Tirmizî, bn Mâce, Heysem b. Küleyb e-âî,

Hakîm et-Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî, Ebu'-eyh, Hâkim, bn

Merdûye ve Beyhakî, Ubâde b. es-Sâmit'ten bildirir: Resûlullah'a (salialahu aleyhi

veseiiem): "Dünya hayatnda da, âh i rette de onlar için müjde vardr..."
3
âyetini

sorduumda: "Dünyadaki müjdeden kast, müslümann gördüü veya

kendisine gösterilen salih rüyadr" buyurdu .
3

Ahmed, ibn Cerîr, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî, Abdullah b.

Amrîdan bildirir: "Dünya hayatnda da, âhirette de onlar için müjde

vardr...'"’ âyeti hakknda Resûlullah (niuhhu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Mümine

müjde olarak verilen salih rüyalar, peygamberliin krk alt bölümünden bir

bölümdür. Onun için müjde babndan bir rüya gören kii, bunu sevdii birine

anlatsn. Bunlar dnda görülen kötü rüya ise eytandadr ve bununla onu

üzmek istemitir. Onun için böylesi bir rüya gören kii, sol tarafna üç defa

tükürsün ve bu rüyay kimseye anlatmasn

bn Cerîr, Ebu’-eyh ve bn Merdûye, Ebû Hureyre’den bildirir: "Dünya

hayatnda da, âhirette de onlar için müjde vardr..."
6

âyeti hakknda

’ Saîd b. Mansur ('Tefsir,
1066, 1067), bn Ebî eybe (11/51), Ahmed 45/511, 512 (27520),

Tirmizi (2273, 3106), bn Cerîr (12/216, 217), bn Ebî Hâtim (6/1965) ve Beyhakî (4751,

4752). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2482).
1 Yûnus Sur. 64

5 Tayâlisî (584), Ahmed 37/361, 405, 406 (22687, 22740), Dârimî (2/123), Tirmizî (2275),

bn Mâce (3898), Heysem b. Küleyb (1169, 1216, 1217), bn Cerîr (12/215), Hâkim (2/340,

4/391) ve Beyhakî (4753). Sahih hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen et-Tirmizî, 1855).

4 Yûnus Sur. 64
s Ahmed 11/621 (7044), bn Cerîr (12/218, 223, 224) ve Beyhakî (4764). Müsned'm

muhakkikleri: "Sahih liayrihi" demilerdir.
6 Yûnus Sur. 64
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Resûlllah (»iatohu aleyhi «nallan) öyle buyurdu: "Bu müjde dünyada salih kiinin

gördüü salih rüyadr. Âhiretteki müjde ise Cennettir."'

bn Sa'd, Bezâr, bn Merdûye ve Hatîb, el-Muttefik vel-Mufterik’de Kelbî

vastasyla Ebû Sâlih'den o da Câbir b. Abdillah b. Riâb’dan bildirir: Hz.

Peygamber (sHaiiBhu aleyhi msiiem): "Dünya hayatnda da, âhirette de onlar için

müjde vardr..."
3

âyeti hakknda: "Bu müjde, müslümann gördüü veya

kendisine gösterilen salih rüyadr" buyurmutur .

3

bn Ebi’d-Dünya, Zikru'l-Mevt’te, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve EbuM-Kâsm

b. Mende, Süâlul-Kabrfda Ebû Câfer vastasyla Câbir b. Abdillah'tan bildirir:

Kenar mahallelerden bir adam geldi ve: "Yâ Resûlallah! "Onlar iman etmi ve

Allah'a kar gelmekten saknm olanlardr. Dünya hayatnda da, âhirette

de onlar için müjde vardr..."
4
âyetlerini açkla” dedi. Resûlullah baüBiishu bIsvM

meltem) öyle buyurdu: "«Dünya hayatnda da, âhirette de onlar için müjde

vardr...»
5
âyetinde dünya hayatnda olan müjdeden kast müminin gördüü

ve dünyas yönünde kendisine müjde veren salih rüyadr. Âhiretteki müjde ise

mümine ölüm annda verilen: «Yüce Allah seni de seni mezarna kadar tayan

da balad» müjdesidir."

bn Merdûye, Târik Ebû Süfyân vastasyla Câbiriden bildirin Resûlullah'a

{aiidiahu aleyhi maflem): "Dünya hayatnda da, âhirette de onlar için müjde

vardr..."
6

âyetini sorduumda öyle buyurdu: "Bunu bana senden baka

soran olmad. Dünyadaki müjde müslümann gördüü veya kendisine

gösterilen salih rüyadr. Âhiretteki müjde ise Cennettir."

1 bn Cerîr (12/218) ve Tahricu'l-Kcâfda (3/135) geçtii üzere bn Merdûye.
* Yûnus Sur. 64

3 bn Sa'd (3/574), Bezzâr, Ketfu'l-Esiâr (2218) ve Hatîb (340). Heysemî, Mecmauz-

Zevâdde (7/36) der ki: "snadnda çok zayf biri olan Muhammed b. Sâib el-Kelbî

vardr."

* Yûnus Sur. 63, 64
s Yûnus Sur. 64
6 Yûnus Sur. 64
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bn Merdûye, bn Mes'ûd'dan bildirin Resûlullah'atnasflBhi^eyhveseiM: "Dünya

hayatnda da âhirette de onlar için müjde vardr...”

1

âyetini sorduumda:

"Bu müjde müslümamn gördüü veya kendisine gösterilen salih rüyadr
"

buyurdu.

bn Ebî eybe ve bn Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs: "Dünya

hayatnda da âhirette de onlar için müjde vardr...*
1
âyetini açklarken: "Bu

müjde Müslüman kiinin kendi hakknda veya bir kardei hakknda gördüü

salih rüyadr" demitir.

3

Saîd b. Mansûr, bn Ebîeybe, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, ibn Mâce ve bn

Merdûye, bn Abbâs’tan bildirir. Resûlullah (aMUu «»im) vefatna sebep

olan hastal srasnda odasnn perdesini aralad ve Mescid’de cemaatin Ebû

Bekriin ardnda saf tuttuklarn gördü. Sonrasnda
"
Peygamberliin

müjdelerinden (mübeirat) geriye, müslümamn gördüü veya kendisine

gösterildii salih rüyalardan baka birey kalmad" buyurdu .
4

Saîd b. Mansûr, Ahmed ve bn Merdûye, Ebu't-Tufayl Âmir b. Vâsile’den

bildirir: Resûlullah (saiisHahu aleyhi vuellem):
"
Benden sonra peygamberlik bitmi geriye

mübeirat kalmtr" buyurdu. "Yâ Resûlallah! Mübeirât nedir?" diye

sorulunca da: "Salih rüyadr" karln verdi .
5

bn Merdûye’nin Huzeyfe b. Esîd el ifâri'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber Uafellahu aleyhi vEstilem) öyle buyurmutur: "Peygamberlik bitmitir.

Benden sonra peygamber gelmeyecektir, ancak geriye mübeirat kalmtr ki o

da Müslüman birinin gördüü veya kendisine gösterildii salih rüyadr."

1 Yûnus Sur. 64
1 Yûnus Sur. 64

* bn Ebî eybe (11/54) ve bn Cerîr (12/222).

« Saîd b. Mansûr (Tefsir, 1069), bn Ebî 'eybe (2/436, 437, 11/52), Müslim (479), Edû

Dâvud (876), Nesâî (1044, 1119) ve bn Mâce (3899).

5 Saîd b Mansûr (Tefsir, 1068) ve Ahmed 39/327 (13824). Heysemî, Mecmuu 'z-

Zevâid'de (7/183) der ki: "Ravileri güvenilirdir."
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bn Ebî eybe, Ahmed, Tirmizî ve bn Merduye, Enes'ten bildirir.

Resûlullah (caiiaUahu alaytt «»ilam): “Risalet ve nübüvvet kesilmitir. Benden sonra artk

resûl veya peygamber gelmeyecektir ancak mübeirat kalmtr

"

buyurdu.

Ashab: “Yâ Resûlallah! Mübeirât nedir?" diye sorunca da: ",Müslümann

rüyasdr ki o da nübüvvetin bir bölümüdür" karln verdi .

1

bn Merdûye’nin Ebû Katâde'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aiayfi

«ailem): "Salih rüya, Yüce Allah'tan bir müjdedir ve peygamberlikten bir

parçadr" buyurmutur.

Ahmed ve bn Merdûye, Hz. Âie’den bildirir: Hz. Peygamber (saüaiiahu aleyhi

«Bfem): "Benden sonra peygamberlikten mübeirât dnda bir ey

kalmayacaktr" buyurdu. Ashab: “Yâ Resûlallah! Mübeirât nedir?" diye

sorunca da: "Kiinin gördüü veya kendisine gösterildii rüyadr" karln

verdi .

3

bn Mâce ve bn Cerîr, Ümmü Kürz el-Ka’byye'den bildirin Resûlullah'n

{saUaiiaht! aleyhi mriiem): "Benden sonra peygamberlik bitmi geriye mübeirât

kalmtr" buyurduunu iittim .

3

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve bn Mâce, Ebû Hureyre'den

bildirir: "Kyamet saati yaklat zaman müminin neredeyse yalan çkan hiçbir

rüyas olmayacaktr. Rüyas en doru çkanlar sözü en doru olanlardr.

Müminin rüyas peygamberliin krk alt bölümünden bir bölümdür. Rüyalar

da üç çeittir. Biri salih rüyadr ki Allah'tan bir müjdedir. Dieri eytann

üzüntü verdii rüyadr. Bir dieri de kiinin günlük yaadklarnn yansmas

olan rüyadr. Kii rüyasnda holanmad bir ey gördüü zaman kalkp

1 bn Ebî eybe (11/53), Ahmed 21/326, 327 (13824) ve Tirmizî (2272). Sahih hadistir

(Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 1853).
1 Ahmed 41/443 (24977). Muhakkikleri: "snad hasen olan sahih bir hadistir"

demirlerdir.

i bn Mâce (3896) ve bn Cerîr (12/219). Sahih hadistir (Elbânî, Sahîh Sünen bn Mâce,

3144).
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tükürsün ve bu rüyasn kimseye anlatmasn. Rüyada pranga görülmesini

severim, ancak boyna vurulan zincirden holanmam. Zira pranga dinde sebat

demektir.

bn Mâce'nin lafz ise öyledin "...Biriniz güzel bir rüya gördüü zaman

dilerse bunu bakasna anlatsn. Ancak holanmad bir rüya gördüü zaman

bunu kimseye anlatmasn ve kalkp namaz klsn..."

bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî’nin Ubâde b.

es-Sâmit’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiüMu «teyto «s-ten): "Müminin

rüyas peygamberliin krk alt bölümünden bir bölümdür" buyurmutur.

3

Mâlik, Buhârî, Nesâî ve bn Mâce'nin Enes b. Mâlik'ten bildirdiine göre

Resûlullah (ssiiaiiatv. Berto vssellem):
"
Salih Müminin gördüü güzel rüya

peygamberliin krk alt bölümünden bir bölümdür" buyurmutur .

3

Buhârî, Tirmizî ve Nesâî'nin Ebû Saîd el-Hudfden bildirdiine göre H2.

Peygamber (saMaiu aleyhi «seiiem) öyle buyurmutun "Biriniz holand bir rüya

gördüü zaman bilin ki o rüya Allah'tandr. Bunun için Allah'a hamdetsin ve

bu rüyasn bakasna anlatsn. Biriniz holanmad bir rüya gördüü zaman

da bilin ki o rüya eytantandr. Bu rüyann errinden Allah'a snsn ve onu

bakalarna anlatmasn. Bu ekilde rüyann ona bir zarar dokunmaz."*

bn Ebî eybe, Buhârî ve ibn Mâce, Ebû Saîd el-Hudrî’den bildirir:

Resûlullah'n (uiiaflahu aleyhi reseiiem): "Salih rüya peygamberliin krk alt bölümünden

bir bölümdür" buyurduunu iittim .

5

' bn Ebî eybe 11/75), Müslim (2263), Ebû Dâvud (5019), Tirmizî (2280, lafz

kendisinindir) ve bn Mâce (3906).
1 bn Ebî eybe (11/51, 52), Buhârî (6987), Müslim (2264), Ebû Dâvud (5018), Tirmizî

(2271) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (7625).

* Mâlik (2/956), Buhârî (6983), Nesâî, 5. el-Kübrâ (7624) ve bn Mâce (3893).

4 Buhârî (6985, 7045), Tirmizî (3453) ve Nesâî, S. el-Kübrâ (10729).

5 bn Ebî eybe (11/55), Buhârî (6989) ve bn Mâce (3895).
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bn Ebî eybe ile ibn Mâce'nin lafz:
"
Salih rüya peygamberliin yetmi

bölümünden bir bölümdür" eklindedir.

bn Ebî eybe, Buhârî ve bn Mâce'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resûiullah (sfttatu «rt» nniim): "Müminin gördüü rüya peygamberliin krk alt

bölümünden bir bölümdür" buyurmutur.
1

Buhârî, Ebû Hureyre'den bildirir: Resûlullah'n (»iaiiahu aiayhi vsseiism):
"
Benden

sonra peygamberlikten müheirât'tan baka bir ey kalmayacaktr"

buyurduunu iittim. Ashab: “Yâ Resûlallah! Mübeirât ne oluyor?" diye

sorunca, Allah Resûlü (saiia^iaitu eieyti «resBiisr): "Salih rüyadr" karln verdi.
2

bn Ebî eybe, Müslim ve bn Mâce'nin bn Ömer'den bildirdiine göre

Resûiullah (»Mehu aleyhi w taifen): "Salih rüya, peygamberliin yetmi bölümünden bir

bölümdür" buyurmutur. 3

bn Ebî eybe, Ebû Hureyre'den bildirin "Rüya mübeirâttandr ve

peygamberliin yetmi bölümünden bir bölümdür."4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Urve: "Dünya hayatnda da, âhirette

de onlar için müjde vardr ..."5 âyetini açklarken: "Bu müjde, salih kulun

gördüü salih rüyadr" demitir.
6

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Mücâhid: "Dünya hayatnda da

âhirette de onlar için müjde vardr..."7 âyetini açklarken: "Bu müjde mümin

kutun gördüü veya kendisine gösterilen salih rüyadr" demitir.

1 bn Ebî eybe (11/50, 51), Buhârî (6988) ve bn Mâce (3894).
5
Buhârî (6990).

J bn Ebî eybe (11/52), Müslim (2265) ve bn Mâce (3897).

4 bn Ebî eybe (1 1/54).

* Yûnus Sur. 64
6 bn Ebî eybe (1 1/54).

7 Yûnus Sur. 64

*bn Ebî eybe (11/54).
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Hakîm et-Trmizî ve bn Merdûye, Humeyd b. Abdillah'tan bildirin Adamn

biri Ubâde b. es-Sâmit’e: "Dünya hayatnda da, âhirette de onlar için müjde

vardr..."

1

âyetini sorunca u karl verdi: “Ben de bunu Resûlullah'a (saiialiehu

BByhivBseiiem) sorduumda:
"Mümin kula kendisi hakknda gösterilen salih rüyadr.

Bu da Yüce Allah'n rüyada kuluyla konumasdr

"

buyurdu.
1

Hakîm et-Tirmîzî'nin bildirdiine göre Ebû Bekr es-Sddîk sabahlad

zaman öyle derdi: “Biriniz salih bir rüya gördüü zaman bunu bize anlatsn.

Zira abdestini güzelce alan Müslüman birinin benim hakkmda salih bir rüya

görmesi, benim içinu u eylere sahip olmaktan daha iyidir.
1”

bn Ebî eybe, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî ve bn Mâce’nin Ebû Rezîn’den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sadalahu efeyt nanem) öyle buyurmutun

"Müminin gördüü rüya, peygamberliin krk alt bölümünden bir bölümdür.

Kii bu rüyay bakasna anlatmad sürece bir kuun ayana bal kalr.

Anlatt zaman ise düer. "3

Mâlik, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve bn Mâce’nin Ebû Katâde'den

bildirdiine göre Resûlullah (jdiaiiehu aleyhi vesilem) öyle buyurmutun "Rüya, Yüce

Allah'tandr, hulm (kötü rüya, dü) ise eytandandr. Biriniz holanmad bir

dü (kötü bir rüya) gördüü zaman sol tarafna üç defa tükürsün ve bu

gördüünden Yüce Allah'a snsn. Bu ekilde ondan bir zarar

görmeyecektir. "4

bn Ebî eybe'nin Avf b. Mâlik el-Ecai'den bildirdiine göre Resûlullah

{saiiaiidu aleyhi vesellem) öyle buyurmutur: "Rüyalar üç çeittir. Biri insan üzmek için

kabus gibi eytan'n korkutmasndan ibaret olan rüyadr. Bir dieri kiinin

1 Yûnus Sur. 64
1 Hakîm et-Tirmizî (1/390).

5 ibn Ebî eybe (11/50), Ahmed 26/100 (16182), Ebû Dâvud (5020), Tirmizî (2278, 2279,

"sahih") ve bn Mâce (3914). Sahih hadistir (Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3162).
4 Mâlik (2/957), Buhârî (7005), Müslim (2261), Tirmizî (2277), Nesâî,S. el-Kübrâ (7627)

ve bn Mâce (3909).

646
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uyankken kafasn megul eden bir eyin rüyaya yansmasdr. Bir dieri de

peygamberliin krk alt bölümünden bir bölüm olan (salih) rüyadr.
,n

Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl’de umeyr b. Ebî Vâsil’den bildirin

“Yüce Allah bir kula hayr diledii zaman ona rüyasnda sitemde bulunur,

denilirdi.”

bn Cerir ve bnu'l-Münzir, Ali b. EbîTalha vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Dünya hayatnda da, âhirette de onlar için müjde vardr. ,."
J
âyetini

açklarken öyle demitir. “Bu müjde Yüce Allah'n Hz. Peygamber’e (utuiahu aleyhi

«sefeml: aMü'minlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduunu

müjdele»3 eklinde verdii müjdedir.”4

bnu'l-Münzir, Miksam vastasyla bn Abbâs’tan bildirir: ki âyet mümine

ölüm annda müjde verir. Bunlar “yi bilin ki, Allah'n dostlarna korku

yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir" 5 âyeti ile “üphesiz, Rabbimiz Allah'tr

deyip, sonra dosdoru yolda yürüyenlerin ..."
6
âyetidir.

bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünya, Zikru'l-Mevt’de, bn Cerir, bnu'l-Münzir,

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Ebu’l-Kâsm b. Mende, Suâlu'l-Kabr’dc

bildirdiine göre Dahhâk: "Dünya hayatnda da, âhirette de onlar için

müjde vardr..."7 âyetini açklarken: “Dünya hayatndaki müjde, kiinin

ölmeden önce nereye gideceini bilmesidir” demitir.

8

1 bn Ebî eybe (11/75).

1 Yûnus Sur. 64
3 Ahzâb Sur. 47
4 bn Cerir (12/223).

5 Yûnus Sur. 62
6 Fussilet Sur. 30; Ahkâf Sur. 13

7 Yûnus Sur. 64
8 bn Ebî eybe (13/581), bn Cerir (12/225) ve bn Ebî Hatim (6/1965).
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Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zührî ile

Katâde: "Dünya hayatnda da, âhirette de onlar için müjde vardr..."'

âyetini açklarken: “Dünya hayatndaki müjde, kiinin ölmeden kendisine

verilen müjdedir"' demilerdir .

2

bn Cerîr, Hâkim ve Beyhakî, el-Esmâu ve's-Sifaf da Nâfi'den bildirir:

Haccâc bir hutbe verip: “bnu'z-Zübeyr, Allah'n Kitabn deitirdi" deyince.

bn Ömer: “Böyle bir eyi ne sen, ne de bnu'z-Zübeyr yapabilirsiniz. Zira

Yüce Allah: «...Allah'n sözlerinde hiçbir deime yoktur ...» 3 buyurur1

karln verdi .
4

"Onlann sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet/güç

Allah'ndr. O, hakkyla iitendir, hakkyla bilendir."

(Yûrua Sur. 65)

Ebu’-eyh, bn Abbâs’tan bildirir: Kafirler Yüce Allah'n gönderdiinden

istifade edemeyip küfürlerinde srar edince bu durumlar Resûlullah’n [»aiuidu

Bieytu veseiiem) anna gitti. Bunun üzerine sitem babndan Yüce Allah: “Onlann

sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ndr. O, hakkyla iitendir,

hakkyla bilendir
" 3 âyetini indirdi. Burada Yüce Allah, kafirlerin dediklerini

iitip bildiini ve dilemesi halinde izzetiyle onlan dize getirebileceini ifade

etmitir.

M j k t&i
i

JJjl fiâ j~- *Jl>

’ Yûnus Sur. 64
1 Abdurrezzâk (1/296) ve bn Ebî Hatim (6/1966).

} Yûnus Sur. 64
4 bn Cerîr (12/226), Hâkim (2/339, 340) ve Beyhakî (528).

4 Yûnus Sur. 65
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x o

ji L* <î jjb IjJj «ül! JJ^J IjJlî
^
jJ

V'
-' '

u 411 JLp öJÎjiîl oüJLi ^ pijup 5
j ^;V ^ uj oijUJJi

o Si

"Size geceyi dinlenesiniz diye karanlk ve gündüzü

çalasnz diye aydnlk olarak yaratan Allah tr. Kulak

veren millet için bunlarda ibretler vardr. Dediler ki: «Allah,

kendine çocuk edindi.» 0, böyle eylerden münezzehtir. 0,

müstanidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Bu

hususta elinizde hiç bir delil yoktur. Allah a kar

bilmediiniz bir eyi neden söylüyorsunuz?"

(Yûnus Sur. 67, 68)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:
u

\j*m j&Jls”

1

buyruunu:

"Gündüzü aydnlk klan” eklinde açklamtr. 1

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "li^j ü|”3

buyruunu: "3u konuda elinizde herhangi bir kant yoktur" eklinde

açklamtr.

1 Yûnus Sur. 67
1 bn Ebî Hâtim (6/1967).

3 Yûnus Sur. 68
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jl5" j) pj Ij Jtf J çy \î J^j

Sl p ptâji} py\ \jS~iti cJ&jiM Jii 411 oUL cf^iij

Oj^i Vj jJ; ijJâ fîui^ pyî&
"Bfr de onlara Nuh'un kssasn oku! Hani o bir zamanlar

kavmine demiti ki: «Ey kavnm, eer benim aranzda

duruum ve Allah'n âyetleriyle öüt veriim size ar
geliyorsa, unu bilin ki ben yalnzca Allah'a dayanmmdr.

Artk siz ve ortaklarnz her ne yapacaksanz toplanp bütün

gücünüzle karar veriniz. Sonra bu iiniz size dert olmasn.

Sonra bana ne yapacaksanz yapn, bana mühlet de

vermeyin." (Yû™. Sur. 71)

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre el-A'rac:

buyruunu: “Yapacanz konusunda ortaklarnz da çarp bir karar verin'

eklinde açklamtr .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî):
*»

buyruunu: “Ortaklaryla birlikte toplanp sîzler hakknda ne karar

vereceklerse versinler" eklinde açklamtr.
4

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine

göre Katâde: “...Sonra bu iiniz size dert olmasn...^ buyruunu açklarken:

’ Yûnus Sur. 71
1 bn Ebî Hâtim (6/1967).

3 Yûnus Sur. 71

4 bn Ebî Hâtim (6/1969).

5 Yûnus Sur 71
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"Alacanz karar sonradan sizi tasalandrmasn. Siz kararnz verin!”

demitir.
1

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Sonra

bana ne yapacaksanz yapn, bana mühlet de vermeyin..."
2 buyruunu

açklarken: "Bana kar her ne yapacaksanz ertelemeden yapn” demitir. 3

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Mücâhid: "'j[ buyruunu: "Bana kar

düündüünüzü yapn!” eklinde açklamtr.5

J*jVl ^ U5Vdj&j Ü.U ÜJbrj 11* UiâsJ 1%Î J\

"«Siz ikiniz, bizi babalanmz üzerinde bulduumuz yoldan

çevirmek ve yeryüzünün büyükleri olasnz dîye mi

geldiniz? Biz size inanmyoruz» dediler." (Yû nu. Sur. 7s)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde: "gih”6
ifadesini: "Yoldan çevirmek” eklinde açklamtr.7

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "ili4B”8
ifadesini:

"Bizi ilahlanmzdan çevirmek" eklinde açklamtr.9

’ Abdurrezzâk (1/296) ve bn Ebî Hâtim (6/1969, 1970).

1 Yûnus Sur. 71

5 bn Ebî Hâtim (6/1969, 1970).

3 Yûnus Sur. 71

4 bn Cerîr (12/234) ve bn Ebî Hâtim (6/1970).
6 Yûnus Sur. 78
7 bn Cerîr (12/239) ve bn Ebî Hâtim (6/1973).

* Yûnus Sur. 78

9 bn Ebî Hâtim (6/1973).
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bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Yeryüzünün büyükleri olasnz diye ..."
1 buyruunu

açklarken: "Büyüklük, hükümranlk ve güç sizde olsun diye..." demitir.

2

V A\ ül âl b\ U <J1 jt

jj-i
o
jT jlj CliAC Ül ci^

“Sihirbazlar atacaklarn atnca, Mûsâ dedi ki: «Sizin bu

yaptnz sihirdir. Allah, onu elbette boa çkaracaktr,

çünkü Allah, bozguncularn iini düzeltmez. Suçlularn

houna gitmese de Allah, sözleriyle gerçei aça
çkaracaktr.»" (Yunun Sur. 81 , 82 )

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Leys b. Ebî Süleym'den bildirir: Bana

bildirilene göre baz âyetler Allah'n izniyle kiiyi sihire kar korurlar. çinde

su olan bir kaba bu âyetler okunur ve kendisine büyü yaplan kiinin üzerine

dökülür. Bu âyetler: "Sihirbazlar atacaklarn atnca, Mûsâ dedi ki: "Sizin bu

yaptnz sihirdir. Allah, onu elbette boa çkaracaktr. Çünkü Allah,

bozguncularn iini düzeltmez. Suçlularn houna gitmese de Allah,

sözleriyle gerçei aça çkaracaktr"3
âyetleri, "Böylece hak yerini buldu ve

onlarn yapm olduklar eylerin hepsi boa çkt"4 âyeti ile sonraki dört

âyet ve: "...üphesiz yaptklar bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye

varsa kurtulua eremez"5
âyetidir.

6

1 Yûnus Sur. 78
3 bn Ebî Hâtim (6/1973).

5 Yûnus Sur. 81, 82
4 A raf Sur. 118
s Tâhâ Sur. 69
6 bn Fbî Hatim (6/1974).
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bnu'l-Münzir, Hârun'dan bildirir: Ubey b. Ka’b’n kraatinde bu âyet: " U

4j ^1" eklindedir. bn Mes'ûd'un kraatinde ise: ^ l«"

eklindedir.

1

«* * *

J,J% ^jSfi ^ JUJ o» Sp

"Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmalar korkusu île

kavminin küçük bir bölümünden bakas Musa'ya iman

etmedi. Çünkü Firavun, o yerde zorba bir kii idi. O,

gerçekten an gidenlerdendi.” (Yunun Sur. 83)

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

*

bn Abbâs: "5$> buyruunu açklarken: "Zürriyetten kast

küçük bir topluluktur" demitir.

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'n bildirdiine göre

bn Abbâs: "...Kavminin küçük bir bölümünden bakas Mûsâ'ya iman

etmedi..."* buyruunu açklarken: "Kavimden kast srail oullardr"

demitir.5

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid:

"...Kavminin küçük bir bölümünden bakas Mûsâ'ya iman etmedi ..."
6

1

Her iki kraat de âzdr.
J Yûnus Sur. 83
5 bn Cerîr (12/245) ve bn Ebî Hâtim (6/1975).

4 Yûnus Sur. 83
5 îbn Cerîr (12/247) ve bn Ebî Hâtim (6/1975).

6 Yûnus Sur. 83
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buyruunu açklarken öyle demitir “Bunlar, Hz. Mûsa'nn kendilerine

gönderildii ve zamanla ölen kiilerin çocuklardr.”

bn Cerîr, bn Abbâs'tan bildirir: “Hz. Musa'ya iman eden bu zürriyet srail

oullarndan olmayan, Firavun'un kavminden olan kiilerdi. Bunlar da

Firavun'un kans, Firavun ailesinin korumalar, Firavun'un haznedan ve

haznedannn kansdr.’”

Uk*îSI USj VÜ&J5 4» I jJlS

“Onlar da öyle dediler: «Biz yalnz Allah'a tevekkül ettik.

Rabbimiz, Sen bizi zalim toplulukla snama!»" (Yûnus Sur. s 5)

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Nuaym b. Hammâd, Fiten ’de ve Ebu’-

eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "...Rabbimiz, Sen bizi zalim toplulukla

snama”* buyruunu açklarken: “Bize zalimleri musallat etme ki bizleri

fitneye düürmesinler” demitir .

3

bn Ebî eybe, bnuM-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Rabbimiz, Sen bizi zalim toplulukla snama”4 buyruunu

açklarken öyle demitir: “Rabbimiz bizi Firavun'un kavminin elleriyle

cezalandrma. Katndan da gelecek bir cezayla cezalandrma ki sonra

Firavun'un kavmi: “ayet hak üzere olsalard cezalandrlmazlar ve onlara

musallat edilmezdik” demesinler. Bu ekilde de bizleri fitneye

bulatrmasnlar.”5

’ bn Cerîr (12/246).

' Yûnus Sur. 85
1 Abdurrezzâk (1/297), Saîd b. Mansûr (Tefsîr

,

1070) ve Nuaym b. Hammâd (360).

A Yûnus Sur. 85
5 bn Ebî Hatim (6/1976).
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bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye,

Hz. Musa'nn: "...Rabbimiz, Sen bizi zalim toplulukla snama"1
sözü

hakknda öyle demitir: “Hz. Mûsa, Rabbinden dümanlarn kendilerine

musallat etmemesini dilemitir. Zira dümanlan kendilerine musallat edildii

zaman adalete kendilerini daha layk görürler ve bu ekilde bir fitneye sebep

olurlar.”

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Midez:

"...Rabbimiz, Sen bizi zalim toplulukla snama"2 buyruunu açklarken:

“Onlar bize musallat etme ki kendilerinin bizden daha hayrl olduklann

düünmesinler” demitir.
3

j~rl) sbuJi î

"Mûsâ'ya ve kardeine, «Kavininiz için Msr'da evler

hazrlayn ve evlerinizi namaz klnacak yerler yapn.

Namaz dosdoru kln. Mü'minleri müjdele» diye

vahyettik." (Yunun Sur. 87)

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "Mûsâ'ya ve kardeine, «Kavminiz

için Msr'da evler hazrlayn ve evlerinizi namaz klnacak yerler yapn.

Namaz dosdoru kln. Mü'minleri müjdele» diye vahyettik
"4

âyetini

açklarken öyle demitir: “Firavun onlara namaz yasaklaynca evlerini

namazgâh edinmeleri ve yeni yapacaklan evleri de kbleye göre yapmalar

emredilmitir.”

1 Yûnus Sur. 85

* Yûnus Sur. 85

3 bn Cerîr (12/251) ve bn Ebî Hatim (6/1976).

4 Yûnus Sur. 87
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid: "Musa'ya ve kardeine, «Kavminiz için Msr'da evler

hazrlayn ve evlerinizi namaz klnacak yerler yapn. Namaz dosdoru

kln. Mü'minleri müjdele» diye vahyettik
"1

âyetini açklarken: “Msr'dan

kast skenderiye'dir" demitir.
1

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre Mücâhid: "Mûsâ'ya ve kardeine, "...Evlerinizi namaz klnacak yerler

yapn ..." 3 âyetini açklarken öyle demitir “Önceleri sadece sinagoglarda

namazlanm klarlard. Ancak Firavun'un ailesinden yana korkunca evlerinde

namazlann klmalan emredildi."4

Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Evlerinizi namaz klnacak yerler

yapn ...*5 buyruunu açklarken: “Yüce Allah evlerini mescit edinmelerini

emretmiti" demitir.
6

bn Cerîr ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan bildirir: Namaz klarken Firavun

ve kavminden korkarlard. Yüce Allah da: "...Evlerinizi namaz klnacak

yerler yapn ...
-7 buyurarak evlerini namaz klmalan için mescit edinmelerini

emretti.
8

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Sinân: “55 {JZ& buyruunu

açklarken öyle demitin “Namaz için evlerini kbleye uygun bir ekilde ina

1 Yûnus Sur. 87
1 bn Cerîr (127259) ve bn Ebî Hâtûn (6/1976).

3 Yûnus Sur. 87
4 Saîd b. Mansûr (Tefsîr, 1072) ve bn Ebî Hâtim (6/1977).

5 Yûnus Sur. 87
6 bn Cerîr (12/255) ve bn Ebî Hâtûn (6/1977).

7 Yûnus Sur. 87

* bn Cerîr (12/255).

9 Yûnus Sur. 87
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etmeleri emredilmitir. Bize anlatlana göre Hz. Adem ve sonradan gelenler

kbleye doru namaz klarlard."

t

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "5ÎJ Ijm-Ij”
1

buyruunu: "Evlerinizi karlkl yapn” eklinde açklamtr.

2

bn Asâkir, Ebû Râfi’den bildirir: Hz. Peygamber (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem) bir hutbe

verip öyle buyurdu: "Yüce Allah, Musa ile Harun'a kavimleri için evler

edinmelerini emretti. Bunun yannda namaz kldklar mescitlerde cünüp olarak

kimsenin kalmamasn, bu mescitlerde Harun ve zürriyeti dnda olanlarn

kadnlarna yaklamamalarm emretti. Benim bu Mescid'imde de kimse

karsyla birlikte olamaz ve Ali ile zürriyeti dnda olanlardan hiç kimse bu

Mescid'in içinde cünup olarak geceleyemez."*

1 Yûnus Sur. 87
J bn Ebî Hatim (6/1977).

3 bn Asâkir (42/141, 142).
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"Musa dedi ki: «Rabbimiz! Dorusu sen Firavun'a ve

erkânna ziynetler ve dünya hayatnda mallar verdin.

Rabbimiz! Senin yolundan artmalar için mi? Rabbimiz!

Mallarn yok et, kalblerini sk, çünkü onlar can yakc azab

görmedikçe inanmazlar» dedi." (Yûnu* Sur. 88}

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"...Rabbimiz! Mallarn yok et, kalblerini sk. Çünkü onlar can yakc azab

görmedikçe inanmazlar"
1 buyruunu açklarken: “Mallarn telef edip yok et,

kalplerini de mühürle, anlamndadr. Can yakc azaptan kast ise suda

boulmadr" demitir .

2

bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Muhammed b. Ka’b el-

Kurazî'den bildirin Ömer b. Abdilazîz bana: "...Rabbimiz! Mallarn yok

et ..."3 buyruunu sorunca öyle dedim: "Yüce Allah Firavun’un ve ailesinin

mallarn telef edip taa çevirmitir.” Ömer bunu duyunca: "Ben gelene kadar

burada bekle!” dedi. Sonrasnda az mühürlü bir torba getirtti. Torbay

açnca içinde ta andran gümü parçalan, dinarlar, dirhemler ve benzeri

mallar çkt ki hepsi de taa benziyordu .

4

1 Yûnus Sur. 88

* bn Cerîr (12/267) ve bn Ebî Hatim (6/1978-1980).

5 Yûnus Sur. 88
4 bn Ebî Hâtim (6/1979).
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bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Mücâhid: "...Rabbimiz! Mallarn yok et, kalblerini sk. Çünkü onlar

can yakc azab görmedikçe inanmazlar
"1 buyruunu açklarken öyle

demitin "Onlann mallarn telef et, kalplerini dalâletle sk. Çünkü bu kadar

âyeti görüp de iman etmiyorlarsa ancak can yakc azab görünce iman

ederler."
2

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine

göre Katâde: "...Rabbimiz! Mallarn yok et..."
3 buyruunu açklarken: "Bize

anlatlana göre onlann ekinleri ile mallan taa dönümütür" dedi.
4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: "...Rabbimiz!

Mallarn yok et, kalblerini sk..."
5 buyruunu açklarken öyle demitir:

"Bunun sonunda dinarlan, dirhemleri, bakrlan ve demirleri hep taa

dönütü. Kalplerini skmaktan kast da kafir olarak helak edilmeleridir."
6

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebu'l-Âliye: "...Rabbimiz! Mallarn yok

et..."
7 buyruunu açklarken: "Sonunda mallan taa dönütü" demitir.

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre el-Kurazî: "...Rabbimiz! Mallarn yok

et..."
a buyruunu açklarken: “ekerlerini taa dönütür, anlamndadr”

demitir.

1 Yûnus Sur. 88

* bn Ebî Hâtim (6/1979, 1980).

J Yûnus Sur. 88
* Abdurrezzâk (1/296, 297) ve bn Ebî Hâtim (6/1979).

5 Yûnus Sur. 88
6 bn Ebî Hâtim (6/1979).

7 Yûnus Sur. 88

* Yûnus Sur. 88
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"Allah da, «Her kinizin de duas kabul edildi. Öyleyse

dürüst olmakta devam edin ve sakn bilmeyenlerin yolunda

gitmeyin» dedi." {Yûnu* Sur. 89 )

Îbnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs: "...Her

ikinizin de duas kabul edildi ..."
1 buyruunu açklarken: “Yüce Allah,

Musa'nn duasn kabul etti ve Firavun'un iman etmesini nasip etmedi"

demitir .

2

Ebu'-eyh, Ebû Hureyre’den bildirir: Hz. Mûsa dua ettii zaman Hz.

Hârun bu duaya ‘Amin' derdi. Amin de Allah'n isimlerinden bir isimdir.

"...Her ikinizin de duas kabul edildi ..."3 buyruu da bunu ifade etmektedir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Her ikinizin de duas kabul

edildi ..."4 buyruunu açklarken: "Hz. Mûsa dua etmi, Hz. Hârun da ‘Amin'"

demiti" demitir.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Ebu'-eyh, krime'den bildirir. Hz. Mûsa dua

ettii zaman Hz. Hârun bu duaya 'Amin' derdi. "...Her ikinizin de duas kabul

edildi ..."3 buyruu da bunu ifade etmektedir.

6

Saîd b. Mansûr, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirir “Hz. Mûsa dua

ettii zaman Hz. Hârun bu duaya 'Amin' derdi. Dua eden ile bu duaya 'Amin'

diyen kii duada ortaktrlar.”7

’ Yûnus Sur. 89
1 bn Ebî Hatim (6/1980).

3 Yûnus Sur 89
4 Yûnus Sur. 89

5 Yûnus Sur. 89
6 Abdurrezzâk (1/297) ve bn Cerîr (12/270-272).

7 Saîd b. Mansûr {Tefsir, 1075).
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ibn Cerîr, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'den bildirir: "Hz. Musa dua etti,

Hz. Hârun da bu duaya 'Amin' dedi .”1

bn Cerîr, Ebû Sâlih ve Ebu'i-Âliye'den aynsn zikrederi

bn Cerîr, bn Zeyd'den bildirir: Hz. Hârun (Hz. Mûsa'nn duasna) 'Amin'

diyordu. Yüce Allah da: "...Her ikinizin de duas kabul edildi..."3 buyurarak

'Amin' demek de duadan sayld ve bunu diyerek Hz. Mûsa’nn duasna ortak

oldu .

4

bnu'l-Münzir, bn Abbâs'tan bildirir: "Söylendiine göre Firavun bu

duadan sonra sadece krk yl yaayabiimitir.”

bn Cerîr, bn Cüreyc'den bu yorumun aynsn zikreder .

5

Hakîm et-Timnizî'nin bildirdiine göre Mücâhid: "...Her ikinizin de duas

kabul edildi..."
6 buyruunu açklarken: "Yüce Allah krk yl sonra bu duaya

icabet etmitir” demitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "u-iLLis
''7

ifadesini açklarken: "Emrimi yerine getirmeye devam edin. stikamet de

budur” demitir.

8

*& ck'^Â *^ v aji h û ju Jjâfc

' bn Cerîr (12/271).
J bn Cerîr (12/271, 272).

9 Yûnus Sur. 89

4 bn Cerîr (12/272).

5 bn Cerîr (12/272).
6 Yûnus Sur. 89
7 Yûnus Sur. 89

* bn Cerîr (12/273).
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"srailoullarn denizden geçirdik. Firavun ve askerleri

hakszlk ve dümanlkla ardlanna dütüler. Firavun

boulaca anda: «srailoullannn inandndan baka

ilah olmadna inandm, artk ben O'na teslim

olanlardanm» dedi. imdi mi? Oysa daha önce isyan etmi

ve bozgunculardan olmutun." (Yûnus Sur. so. 91)

bn Ebî Hatim, krime'den bildirir: "Yüce Allah'n Kitâb'nda 'Adv, Uluvv,

Utuvv' ifadeleri zorbalk anlamlarnda kullanlmtr."
1

bn Ebî Hâtim, Dahhâk vastasyla ibn Abbâs’tan bildirir. Mûsa ile beraber

gidenlerden en sonda olanlar denizden çkp Firavun'la gelenlerden en sonda

bulunanlar da denize girince denize kapanmas emri verildi. Deniz üzerlerine

kapannca Firavun'un parma suyun üzerine çkt ve: "srail oullarnn iman

ettii ilaha ben de iman ediyorum” demeye balad. Cebrail der ki:

"Rabbimizin merhametli olduunu bildiim için onu balamasndan

çekindim ve kanadmla Firavun'un üzerine bastnp: "Daha önce isyan

etmiken imdi mi iman ediyorsun!” dedim." Mûsa ile yanndakiler denizder

çknca, Firavun'un kavminden ehirde kalanlar: "Firavun ve yanndakile

boulmadlar! Aksine denizin içinde avlanyorlar!” demeye baladlar. Bunun

üzerine denize: "Firavun’u çplak olarak dan at!” diye vahyedildi. Deniz de

Firavun’u çplak, kel ve burnu kesik bir ekilde danya att. “Biz de bugün

bedenini, arkandan geleceklere ibret olman için, kurtaracaz ..."
2
âyetinde

ifade edilen de budur. Arkadan geleceklerden kast Firavun'un boulmadtn

söyleyenlerdir. Yüce Allah onu kurtarmak için deil dierlerine göstermek

’ bn Ebî Hâtim (6/1981).
1 Yûnus Sur. 92
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için ölü olarak denizden darya çkard. Sonra denize içinde bulunan her eyi

dar atmas vahyedildi. Deniz de içindekilerin tümünü sahile att. Daha önce

de deniz içinde boulanlan danya atmaz, içinde brakp balklara yem

ederdi. Bu olaydan sonra artk deniz, içinde boulan birini brakmayp su

yüzüne atmaya balad. Bu durum da kyamete dek devam edecektir.

1

Ahmed, Tirmizî, Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye,

Yûsuf b. Mihrân vastasyla bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah [uiuu

dert resdien) öyle buyurmutun "Yüce Allah, Firavun'u suyun içinde gömdüü

zaman: «srail oullarnn iman ettii ilahtan baka ilah olmadna iman

ettim» demeye balad. Cebrail bana: «Ey Muhammedi Rahmete nail

olmasndan çekindiim için azna denizin dibindeki çamuru nasl tkadm

görmeliydin» dedi."
1

Tayâlisî, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Ebu'-

eyh, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, uab'da Saîd b. Cübeyr vastasyla bn

Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah Mihhu eMi vkbUmi) öyle buyurmutun

"Cebrail bana: «Allah'n lütfü ve rahmetini bildiimden, duasn

tamamlamamas için Firavun 'un azna denizin dibindeki çamuru nasl

tkadm görmeliydin» dedi

}

bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallllehu aleyh

«sellem) öyle buyurmutur: "Cebrail bana: «Allah'n lütfü ve rahmetini

bildiimden, duasn tamamlamamas için denizin dibindeki çamuru alp

Firavunun azna nasl tkadm görmeliydin» dedi."

1 bn Ebî Hâtim (6/1983, 1984).

1 Ahmed 5/30 (2820), Tirmizî (3107, “hasen"), bn Cerîr (12/277), bn Ebî Hatim

(6/1972) ve Taberânî (12932). Miisned' in muhakkikleri: "snad zayftr" demilerdir.

3 Tayâlisî (2740), Tirmizî (3108, "sahih"), bn Cerîr (12/276), bn Ebî Hâtim (6/1982),

bn Hibbân (6215), Hâkim (1/57, 2/340, 4/249) ve Beyhakî (9391-9393). Sahih hadistir

(Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2484).



664
-11 Yûnus Sûresi&

Taberânî, el-Evsafta Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(ralaBahu Bhr^i «tsflem) öyle buyurmutun "Cebrail bana dedi ki: «Yeryüzünde

Firavun'dan daha fazla nefret ettiim biri yoktu. Sadece azyla iman etmeye

çalnca Allah'n rahmetine nail olmamas için azna çamur tkayarak suyun

dibine batrmaya baladm.»"'

bn Cerîr ve Beyhakî, uabu'l-îman’da Ebû Hureyre'den bildirdiine göre

Resulullah (aaiyehu aieyfc reMUem) öyle buyurmutur: "Cebrail bana dedi ki: «Ey

Muhammedi Allah’n rahmetine nail olur da balanr korkusuyla bir elimle

Firavun'u suya batrmam ve azna çamur tkamam görmeliydin.»"
2

bn Merdûye, bn Ömer'den bildirir Resûlullah'n (»iiiahu aiayhi «jaiiam) öyle

buyurduunu iittim: "Cebrail bana dedi ki: Firavun, «...Sizin için benden

baka bir ilâh tanmyorum ...»3 dedii için, ayn ekilde: «Ben, sizin en yüce

Rabbinizim»4 dedii için Rabbinin ona duyduu öfkeyi baka hiç kimseye

duymu deildir. Ancak boulmak üzereyken Allah'tan yardm dilemeye

balad. Bunun üzerine Allah’n rahmetine nail olur çekincesiyle azn
çamurla doldurmaya baladm."

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr “Firavun'un boulduu gün

Cebrâil siyah bir sank giymiti” demitir.

Ebu'-eyh'in Ebû Umâme'den bildirdiine göre Resûlullah (sBiiaiiahu aiayti naeiiBin)

öyle buyurmutur:
"
Cebrail bana dedi ki: «Yüce Allah’n yarattklar içinde,

secde etmesi emredilince buna kar çkan îblis’ten daha çok nefret ettiim biri

yoktur. nsanlar içinde de Firavun'dan daha çok nefret ettiim kimse olmad.

Boulmak üzereyken ihlas sözüne snp kurtulmasndan korktuum için bir

avuç çamur alp azna doldurdum. Ancak Yüce Allah'n ona benden daha fazla

’ Taberânî (5823).
1 bn Cerîr (12/276) ve Beyhakî (9390).

3 KasasSur. 38
4 Nâziât Sur. 24
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öfke duyduunu gördüm. Zira Allah'n emriyle Mikâil geldi ve ona: "imdi mi?

Oysa daha önce isyan etmi ve bozgunculardan olmutun"1

dedi.»"

bn Ebî Hâtim, Süddî'den bildirir: Yüce Allah, Firavun’u knamak için

MikâTi gönderdi. Mikâil de ona: "imdi mi? Oysa daha önce isyan etmi ve

bozgunculardan olmutun"

2

dedi.*

bnu’l-Münzir ve Taberânî, el-Evsat’ta Ebû Bekr es-Sddîk’tan bildirir:

“Bana bildirilene göre Firavun’un ön dileri dökülmütü/'

4

Vj£ l\J hj iuU& bM &&^

"Biz de buun bedenini, arkandan geleceklere ibret olman

için, kurtaracaz. Çünkü insanlardan birçou

âyetlerimizden gerçekten habersizdir/' (Yûnus Sur. 92)

bn Cerir’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Biz de bugün bedenini,

arkandan geleceklere ibret olman için, kurtaracaz../* âyetini açklarken:

"Yüce Allah, srail oullarnn görmesi için Firavun'un bedenini denizden

danya çkard. Onlarda boulmu halini gördüler" demitir.
6

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bnu'l-Enbârî, Mesâhifde ve Ebu'-

eyh’in bildirdiine göre Mücâhid: "Biz de bugün bedenini, arkandan

geleceklere ibret olman için, kurtaracaz../7
âyetini açklarken öyle

1 Yûnus Sur. 91
1 Yûnus Sur. 91

5 bn Ebî Hâtim (6/1983).

* Taberânî (5830).

5 Yûnus Sur. 92
6 bn Cerîr (2/283).

7 Yûnus Sur. 92
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demitin “srail oullarndan bazlar Firavun'un öldüüne inanmaynca Yüce

Allah onun bedenini deniz sahiline attrd. Bu ekilde srail oullan onun ölü

bedenini gördüler. Firavun krmz tenli, ksa boylu, öküzü andran biriydi."'

Ebu'-eyh'n bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b: "Biz de bugün

bedenini, arkandan geleceklere ibret olman için, kurtaracaz ..."
2
âyetini

açklarken: "Kurtanlmas, ölü bedeninin deniz sahiline atlmasdr2
’ demitir.

bnu'l-Enbârî’nin bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b: "Biz de bugün

bedenini, arkandan geleceklere ibret olman için, kurtaracaz ..."3 âyetini

açklarken: “Bedeninden kast giydii zrhdr. Firavun'un savalarda giydii

inciden yaplm bir zrh vard" demitir.

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Ebû Sahn "Biz de bugün

bedenini, arkandan geleceklere ibret olman için, kurtaracaz..."4 âyetini

açklarken: "Bedeninden kast giydii ve demirden olan zrhdr2
' demitir.

5

bn Ebî Fiâtim ve Ebu'-eyh 2
in bildirdiine göre Ebû Cehdam Mûsa b.

Salim: "Biz de bugün bedenini, arkandan geleceklere ibret olman için,

kurtaracaz..."
6

âyetini açklarken öyle demitir: "Firavun'un inci gibi

parldayan ve kendisine 'Beden' denilen bir giysisi vard." 7

bnu'l-Enbârî ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Yûnus b. Habîb en-Nahvî:

"Biz de bugün bedenini, arkandan geleceklere ibret olman için,

kurtaracaz..."
8

âyetini açklarken öyle demitir: “Seni denizden karaya

çkartacaz ki srail oullan sana bakp öldüünü görsünler, anlamndadr."

’ bn Cerîr (2/282, 283) ve bn Ebî Hatim (6/1983).
1 Yûnus Sur. 92
3 Yûnus Sur. 92
4 Yûnus Sur. 92
5 ibn Ebî Hatim (6/1984).
6 Yûnus Sur. 92
7 bn Ebî Hâtim (6/1984).
8 Yûnus Sur. 92
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Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde:

"Biz de bugün bedenini, arkandan geleceklere ibret olman için,

kurtaracaz..."
1

âyetini açklarken öyle demitir: “Yüce Allah, Firavun'u

denizde bounca bazlar öldüüne inanmadlar. Bunlara bir öüt ve ibret

olsun diye de Yüce Allah onun ölü bedenini denizden darya attrd.” 2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî: "...Arkandan geleceklere ibret

olman için..."
3 buyruunu açklarken: "srail oullarna ibret olman için”

demitir .

4

bnu’l-Enbârî'nin bildirdiine göre bn Mes’ûd bu âyeti: "eUUj

(=Bugün duana karlk seni çkaracaz)” lafzyla okumutur.

5

bnu’l-Enbârî'nin bildirdiine göre Muhammed b. es-Semeyka' el-Yemânî

ve Yezîd el-Berberî bu âyeti: pji (Bugün seni çkaracaz)” lafzyla

okumulardr .

6

U olUl & J \p jjipl^ ÜTjî üij

« ijte Urf ^.3 k ,du^
"Andolsun, biz srail oullarn çok güzel bir yurda

yerletirdik ve onlara temiz nzklar verdik. Kendilerine bilgi

gelinceye kadar ayrla dümediler, üphesiz ki, ayrla

1 Yûnus Sur. 92
1 Abdurcezzâk (1/297) ve bn Ebî Hatim (6/1984).

5 Yûnus Sur. 92
4 bn Ebî Hatim (6/1984).

5 âz bir kraattir.
4 âz bir kraattir.
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dümü olduktan eyler hakknda Rabbin kyamet günü

aralannda hükmünü verecektir." (YûnU8 Sur. 03)

Abdurrezzâk, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Asâkir'in

bildirdiine göre Katâde: "Andolsun, biz srail oullarn çok güzel bir yurda

yerletirdik..."
1 buyruunu açklarken: “Onlan am'a ve Beytu’l-Makdis’e

yerletirdi" demitir.

1

bn Ebî eybe, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Dahhâk: "...Çok güzel bir yurda yerletirdik..." 3 buyruunu açklarken:

"Yerletikleri bu güzel yurtlar, am ve Beytu'l-Makdis'tir" demitir.*

bn Cerir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Kendilerine bilgi

gelinceye kadar ayrla dümediler ..." 5 buyruunu açklarken: "Buradaki

ilim, Yüce Allah'n kendilerine gönderdii kitaptr. Emirleri de onlara

emrettii eylerdir" demitir .

6

’ Yunus Sur. 93
1

Abdurrezzâk (1/297), bn Ebî Hâtim (6/1985) ve bn Asâkir (1/143).

3 Yûnus Sur. 93

4 bn Ebî Hâtim (6/1985).

5 Yûnus Sur. 93
6 bn Cerir (12/285).
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illâ y. otad jjj>; jllî Jhij uijiî ll;L yi dJr j(i

«kiüi b*.DP * ^i3 o- J^ M* üi
4 9

"Eer sana indirdiimiz eyden üphe içinde isen, senden

önce Kitab' okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabbinden

hak gelmitir, O hâlde, sakn üphe edenlerden olma!"

(Yûnus Sur. 94)

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Diyâ, el-Muhtâre ’de

bildirdiine göre ibn Abbâs: "Eer sana indirdiimiz eyden üphe içinde

isen, senden önce Kitab' okuyanlara sor..."
1

âyetini açklarken: “ResOlullah

(saiiaiiohu aleyhi veseiien] bu konuda ne üpheye dümü, ne de söz konusu kiilere bir

ey sormutur" demitir.

2

Abdurrezzâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde: "Eer sana

indirdiimiz eyden üphe içinde isen, senden önce Kitab' okuyanlara

sor..."3 âyetini açklarken öyle demitir: Bize bildirilene göre Resûlullah

(sBiaiiahu abyhi veseiiem): "Bu yönde üphem yok ve kimselere de bir ey sormam
"

buyurmutur.
4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: "Eer sana

indirdiimiz eyden üphe içinde isen, senden önce Kitab' okuyanlara

sor..."5 âyetini açklarken öyle demitir. "Kitaptan kast Tevrat ve ncil'dir.

Onu okuyanlardan kast da Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesellem) zamannda yaayan ve

kitaplanna iman eden Yahudi ve Hristiyanlardr. Yüce Allah burada: "Eer

’ Yûnus Sur. 94
1 bn Ebî Hâtim (6/1986) ve Diyâ (91).

3 Yûnus Sur. 94

< Abdurrezzâk (1/298) ve bn Cerîr (2/288).

5 Yûnus Sur. 94
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üphen varsa onlara sor. Kitaplarnda senin adnn yazl olduunu

söyleyeceklerdir" demitir.

1

Ebû Dâvud, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye, Simâk el-

Hanefî’den bildirir: ibn Abbâs’a: "çimde dile getiremediim baz eyler

hissediyorum" dediimde: "üphe mi?" diye sordu. "Evet!" karln

verdiimde de öyle dedi: "Bu üpheden hiç kimse kurtulamad. Öyle ki Hz.

Peygamber’e (sallaiiahu »leytu w*eiiem) bile: "Eer sana indirdiimiz eyden üphe

içinde isen, senden önce Kitab' okuyanlara sor..."
1
âyeti nazil oldu. çinde

böylesi bir ey hissettiin veya düündüün zaman: "O ilktir, sondur,

zahirdir, bâtndr. O, her eyi bilendir
"3 de.”4

bnu'l-Enbârî, Mesâhifde Hasan(- Basrî)'den bildirin Kuriân'da "ÖJ”

ifadesi, geçtii be âyette olumsuzluk anlam vermitir. Bunlardan biri: " 5

JUpJi jsyti ü&”5 âyetidir ki 'kurduu tuzaklar dalan yerinden

oynatacak deildir’ anlamndadr. kincisi: " tâ ijûj ^ öûjJ 1# jî &3I jj

jpÛ"6
âyetidir ki 'eer bir elence edinmek isteseydik, onu kendi katmzdan

edinirdik. Ama bunu yapmayz’ anlamndadr. Üçüncüsü: ulS" j) Ja”
7

âyetidir ki ‘Rahmân’tn çocuu yoktur’ anlamndadr. Dördüncüsü: " jjU'3

oj Uj"8
âyetidir ki 'size öyle bir imkan vermedik’ anlamndadr.

1 bn Cerîr (12/286).
J Yûnus Sur. 94

3 Hadîd Sur. 3
4 Ebû Dâvud (5110) ve bn Ebî Hâtim (6/1985). snad hasendir (Elbânî, Sahîh Sünen

Ebî Dâvud, 4262).

5 brahim Sur. 46
6
Enbiyâ Sur. 17

7 Zuhruf Sur. 81
8
Ahkâf Sur. 26
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Beincisi de: “duj
j
üj^f d Ai j cA âyetidir. Bu da:

deilsin" anlamndadr.

"Bir üphe içinde

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "...Senden önce Kitab'

okuyanlara sor..."
2 buyruunu açklarken öyle demitir: "Bu konuda onlara

bir ey sorman yine kitabma bakman demektir. "Muhelleb oullarn yine

onlarn sözcülerine sor" sözü gibidir."

"Dorusu aleyhlerinde Rabbinîn hükmü gerçeklemi

olanlar imana gelmezler," (Yunus Sur. 96)

Abdurrezzâk, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid: "Dorusu aleyhlerinde Rabbinîn hükmü

gerçeklemi olanlar imana gelmezler"3 âyetini açklarken: "Bunlar,

kendisine isyan ettikleri için Allah'n öfkesine maruz kalanlardr" demitir .

4

UUSIjLil UJ ^J r
ji VI

I

4JU4
.T hfi cJs* V 3li

J\ LîJÜI SUJI Jl Op

“Keke o vakit iman edip de imanlar kendilerine fayda

vermi bir kasaba olsayd. Ancak Yunus un kavmi iman

ettikleri vakit, dünya hayatnda o rezillik azabn

üzerlerinden kaldrm ve bir süre onlar rahata

kavuturmutu k."

’ Yûnus Sur. 94
1 Yûnus Sur. 94
J Yûnus Sur. 96
4 Abdurcezzâk (1/298), bn Cerir (12/290, 291) ve bn Ebî Hâtm (6/1986).
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(Yûnus Sur. 98)

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Katâde'den bildirir: Bana bildirilene

göre ibn Mes'ûd'un mushafnda bu âyet: "dj-J X,jS cjtf (-Bir kasaba halk

inanmalyd, deil mi... )" lafzyladr.'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: "Keke o vakit iman edip de

imanlar kendilerine fayda vermi bir kasaba olsayd ..."
2 buyruunu

açklarken: "Baka bir kasabann iman etmesi gibi" demitir.
3

bn Ebî Hatim, Ebû Mâlik’ten bildirir: Kur’ân’da iki âyet dnda

(olsayd) ifadeleri hep (olmaz myd, olmal deil miydi) anlamndadr.

Bu iki âyet de: “cüT \'ja cJtf SijB" (man eden bir kasaba olsayd)"4 âyeti ile

"Oj)* b? ûiT *>'' (Sizden önceki nesillerden... olsayd)"3 âyetidir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Miicâhid:

"Keke o vakit iman edip de imanlar kendilerine fayda vermi bir kasaba

olsayd ..."
6 buyruunu açklarken: "Yûnus kavmi dnda iman etmi bir

kasaba yoktu" demitir.

7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Katâde: "Keke o vakit iman edip de imanlar kendilerine fayda vermi bir

kasaba olsayd. Ancak Yunus'un kavmi iman ettikleri vakit, dünya

hayatnda o rezillik azabn üzerlerinden kaldrm ve bir süre onlar rahata

kavuturmutuk"8
âyetini açklarken öyle demitir "Yûnus kavmi dnda bu

ekilde iman eden baka bir kavim yoktu. Kafir olan bir topluluun azaba

1 Abdurrezzâk (1/298) ve bn Cerîr (12/296). âzbir kraattir.

3 Yûnus Sur. 98
3 bn Ebî Hatim (6/1987).

4 Yûnus Sur. 98
5 Hûd Sur. 116
6 Yûnus Sur. 98
7 bn Cerîr (12/293) ve bn Ebî Hatim (6/1987).
B Yûnus Sur. 98
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maruz kalmas halinde edecei imann kendilerine bir faydas olmaz. Ancak

Yunus kavmi bunun dndadr. Yüce Allah, Yûnus'un kavimini bunun dnda

tutmutur. Bize bildirilene göre Yûnus'un kavmi Musul’daki Ninova

kasabasnn ahalisiydiler. Bunlann peygamberleri aralarndan çktktan sonra

Yüce Allah kalplerine tövbeyi düürdü. Bunun üzerine kldan giysiler giydiler,

sürülerini çkardlar. Her bir hayvan yavrusundan ayrdlar. Krk gün boyunca

Yüce Allah'a yalvarp yakardlar. Yüce Allah onlarn samimi olduklarn,

yaptklarna kalpten bir pimanlk duyup tövbe ettiklerini görünce üzerlerine

yaklaan azab geri çekti. Azabla da aralarnda sadece bir millik bir mesafa

kalmt ." 1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Keke o vakit iman edip de imanlar kendilerine fayda vermi bir kasaba

olsayd.. buyruunu açklarken: "Yûnus kavmi dnda, üzerlerine azap

inmiken iman edip de bu imanlar onlara fayda salayan baka bir kavim

yoktur" demitir .

3

bn Merdûye, Hz. Âie'den bildirir: "...Yunus’un kavmi iman ettikleri

vakit ..."1 buyruu hakknda Hz. Peygamber (saiiaflahu Bieyhi reseiim): "Dua ettikleri

vakit" buyurmutur.

bn Ebî Hâtim ve Lâlakâî, Sürme’de Ali b. EbîTâlib'den bildirir: Önlem alma

kaderi geri çevirmez, ama dua kaderi geri çevirir. Bu durum Yüce Allah’n

Kitâb’nda: "...Ancak Yunus'un kavmi iman ettikleri vakit, dünya hayatnda

o rezillik azabn üzerlerinden kaldrm ve bir süre onlar rahata

kavuturmutuk^ âyetinde dile getirilmitir.

1

' bn Cerîr (12/293) ve bn Ebî Hâtim (6/1988).

* Yûnus Sur. 98
5 bn Cerîr (12/292, 293).

4 Yûnus Sur. 98
5 Yûnus Sur. 98
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bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildirir. "Dua gökten inmekte

olan kaderi geri çevirebilir. Dilerseniz bu konuda: "...Ancak Yunus'un kavmi

iman ettikleri vakit, dünya hayatnda o rezillik azabn üzerlerinden

kaldrm ve bir süre onlan rahata kavuturmutuk"3 âyetini okuyun. Onlar

dua edince üzerlerine inen azap geri çevrildi.

bn Merdûye’nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (»yiahu

Beyh YeselM öyle buyurmutur: "Yûnus kavmini imana davet etti, ancak onlar

kabul etmediler. Kabul etmeyince de onlara Allah'n azabn vaat etti ve: «Bu

azap filan günde sizlere gelecek!» dedi. Sonrasnda aralarndan ayrld, zira

peygamberler kavmlerine azab vaat ettikleri zaman içlerinden ayrlrlard.

Yüce Allah'tan gelen azabn gölgesi üzerlerine düünce evlerinden çktlar.

Kadnlarla çocuklarm, keçilerle yavrularn ayrdlar ve Allah'a yalvarp

yakarmaya baladlar. Yüce Allah onlarn samimi olduunu görünce tövbelerini

kabul etti ve göndermekte olduu azab geri çevirdi. Yûnus da kasaba dnda

bir yolda oturdu ve gelen gidenden onlarn haberlerini sormaya balad. Bir

defasnda yoldan geçen bir adama: «Yunus'un kavmine ne oldu?» diye sorunca

adam balarna geleni Yûnus'a anlatt. Bunun üzerine Yûnus: «Yalana

çktm bir kavme geri dönecek deilim» dedi ve kzgn bir ekilde oradan

ayrld."

Ahmed, Zühd'de ve bn Cerîr, bn Abbâs’tan bildirir "Yûnus'un kavmine

azab inmek üzereydi. Hatta azapla aralannda ancak bir milin üçte ikisi kadar

kalmt. Ancak dua edip tövbe ettiklerinde Yüce Allah azab onlardan

kaldrd ."3

Ahmed, Zühd’öe, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh,

Saîd b. Cübeyr’den bildirir: "Azap, Yunus'un kavmini kefenin mezarda kiiyi

• bn Ebî Hatim (6/1987) ve Lâlakâî (1212).

1 Yûnus Sur. 98
3 bn Cerîr (12/294).
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sarmas gibi sarp kuatmt. Azaba maruz kalan kii bu azabn içine girince

gökten kan yamaya balard.” 1

Abdurrezzâk, Ahmed, Zühd'de ve bn Cerîdin bildirdiine göre Katâde:

"...Ancak Yunus'un kavmi iman ettikleri vakit, dünya hayatnda o rezillik

azabn üzerlerinden kaldrm ve bir süre onlar rahata kavuturmutuk"2

âyetini açklarken öyle demitir: “Bize anlatlana göre Yunus'un kavmi çkp

bir tepeye yerletiler. Barmalar için de her hayvan yavrusundan ayrdlar.

Bu ekilde krk gün boyunca Allah'a dua edince Yüce Allah tövbelerini kabul

etti.”
3

bn Ebî Hatim, Hz. Ali'den bildirir: "Yunus'un kavminin tövbesi Aure

gününde kabul edildi.”
4

bn Ebî Hatim, Süddî'den bildirir: "Yûnus, Dicle kenannda Ninova denilen

bir kasabaya peygamber olarak gönderildi.”5

Ahmed, Zühd'de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Ebu’l-Celd’den

bildirir: Azab, Yunus'un kavminin üzerinde dolamaya balaynca

alimlerinden birine gittiler ve: "Ne yapmamz tavsiye edersin?” dediler. O da:

"Ey hiçbir dirinin kalmayaca bir zamanda sadece kendisi diri kalan. Ey diri

olan ve ölüleri dirilten! Ey hep diri kalan! Senden baka ilah yok, eklinde dua

edin” karln verdi. Bu ekilde dua ettiklerinde de azap kaldrld .

6

bou'n-Neccârin Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah (saiBahu aleyhi veseliem)

öyle buyurmutur: "önlem alma kaderi geri çevirmez, ama dua musibetleri

defeder. Bu konuda Yüce Allah: "...Ancak Yunus'un kavmi iman ettikleri

' bn Cerîr {12/293, 294) ve bn Ebî Hatim (6/1989).

1 Yûnus Sur. 98
5 Abdurrezzâk (1/298) ve bn Cerîr (12/293).

4 bn Ebî Hatim (6/1988).

s bn Ebî Hatim (6/1987).
k Ahmed (sh. 34), bn Cerîr (12/296) ve bn Ebî Hatim (6/1989).
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vakit, dünya hayatnda o rezillik azabn üzerlerinden kaldrm ve bir süre

onlar rahata kavuturmutuk"' buyurmutur."

Ebu'-eyh, bn Abbâs'tan bildirir: Yûnus kavmine beddua edince Yüce

Allah: “Sabah vakti onlara azabm inecek!" diye vahyetti. Yûnus onlara bunu

bildirince, kavmi: “Yûnus hiç yalan söylemedi ve sabah vakti azab üzerimize

inecek. Gelin her bir canlnn yavrusunu çocuklanmzn arasna katalm ve

yalvarmaya çkalm. Belki Yüce Allah bize merhamet eder" dediler.

Sonrasnda kadnlann çocuklaryla, develerini yavrulanyla, srlar

buzalanyla, koyunlan kuzularyla birlikte çkarp önlerine koydular. Azap da

kardan göründü. Azab gördüklerinde Yüce Allah’a yalvarp yakarmaya

baladlar. Kadnlar alamaya, develer yavrulanyla birlikte böürmeye,

srlar buzalaryla birlikte barmaya, koyunlar kuzularyla birlikte

melemeye balad. Bunun üzerine Yüce Allah onlara acd ve azabn Âmid

dalanna uzaklatrd. O dadakiler de imdiye kadar azap çekmektedirler.

>

Ur"* J* *

cyt &M ^ o* 3^*3

&UJ iyi ifi r#

^>d ^ &U üU Al iJS\

"Allahn izni olmadkça hiç kimse iman edemez. Ve o,

pislii akledemeyenlerin üzerine klar. «Göklerde ve yerde

1 Yûnus Sur. 98
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neler var, bir bakn» de. nanmayacak bîr millete âyetler ve

uyarmalar fayda vermez. Onlar sadece, kendilerinden önce

gelip geçenlerin balarna gelen günlerin benzerini mi

bekliyorlar? De ki: «Bekleyin bakalm, ben de sizinle birlikte

bekleyenlerdenim. Sonra resullerimizi ve iman edenleri

kurtarrz. Ayn ekilde üzerimize bir hak olarak, inananlar

da kurtaracaz.»" (Yû..u. Sur. 100-103)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs: "...Ve o, pislii

akledemeyenlerin üzerine klar"
1

âyetini açklarken: "Pislikten kast, Allah'n

öfkesidir" demitir.

2

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "...Ve o, pislii akledemeyenlerin

üzerine klar” 3 âyetini açklarken: "Buradaki pislik, hem eytan, hem de azap

anlamndadr" demitir.

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Suddî: "...nanmayacak bir millete âyetler

ve uyarmalar fayda vermez"'’ âyetini açklarken öyle demitir: "man

etmeyen bir millet için bunlann faydas olmaz. Ancak bu âyet de "Bu

haberlerin her birinde üstün hikmet vardr; ama uyarmalar fayda

vermiyor"5 âyetini neshetmitir.

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "Onlar

sadece, kendilerinden önce gelip geçenlerin balarna gelen günlerin

benzerini mi bekliyorlar?"
6

âyetini açklarken: "Öncekilerin balarna

’ Yûnus Sur. 100
J bn Cerîr (12/300) ve bn Ebî Hâhm (6/1990).

3 Yûnus Sur. 100
4 Yûnus Sur. 101

5 Kamer Sur. 5
6 Yûnus Sur. 102
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gelenden kast, Yüce Allah'n daha önce yaam olan Nûh'un kavmine, Âd ve

Semûd kavimlerine gönderdii azaptr.”'

bn Cerir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Rabî': "Onlar sadece,

kendilerinden Önce gelip geçenlerin balarna gelen günlerin benzerini mi

bekliyorlar?"
2
âyetini açklarken öyle demitir: “Yüce Allah burada onlar

azab, intikam ve cezasyla uyanp korkutmutur. Daha sonra ise böylesi b r

eyin gerçeklemesi halinde resûllerini ve müminleri bundan kurtaracan

bildirip: "Sonra resûllerimizi ve iman edenleri kurtarrz. Ayn ekilde

üzerimize bir hak olarak, inananlar da kurtaracaz"3 buyurmutur .

4

"Allah sana bir sknt verirse, onu O'ndan bakas

gideremez. Sana bir hayr dilerse O'nun nimetini

engelleyecek yoktur. O'nu kullarndan dilediine verir. O,

balayandr, merhametlidir." {Yarma Sur. 107)

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî: "...Sana bir hayr dilerse...^

buyruunu açklarken: "Hayrdan kast afiyettir” demitir.

Ebu’-eyh, Hasan(- Basri)'den bildirir: Yüce Allah'n Kitâb'nda üç âyet

vardr ki bu âyetlerle mahlukattan hiç kimseye ihtiyacmn olmadn

anladm. Bu âyetlerden biri de: "Allah sana bir sknt verirse, onu O’ndan

bakas gideremez. Sana bir hayr dilerse O'nun nimetini engelleyecek

’ bn Cerir (12/302) ve bn Ebî Hâlim (6/1991).
1 Yûnus Sur. 102

3 Yûnus Sur. 103
4 bn Cerir (12/302).

5 Yûnus Sur. 107
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yoktur. O'nu kullarndan dilediine verir. O, balayandr, merhametlidir"

1

âyetidir.

Beyhakî, uabu'l-îman’da Âmir b. Abdi Kays'tan bildirir: Yüce Allah’n

Kitâb’nda üç âyet var ki bu âyetlerle mahlukattan hiç kimseye ihtiyacmn

olmadn anladm. Bu âyetlerden biri: "Allah sana bir sknt verirse, onu

O'ndan bakas gideremez. Sana bir hayr dilerse O'nun nimetini

engelleyecek yoktur. O'nu kullarndan dilediine verir. O, balayandr,

merhametlidir"
1
âyetidir. kincisi: "Allah'n insanlara açaca herhangi bir

rahmeti tutup hapseden olamaz. O'nun tuttuunu O'ndan sonra

salverecek de yoktur..."

3

âyetidir. Üçüncüsü de: "Yeryüzünde hiçbir canl

yoktur ki, rzk Allah'a ait olmasn..."’ âyetidir.

5

Ebû Nuaym, Hilye’de, Beyhakî, uabu’l-îman’da ve bn Asâkiriin Enes’ten

bildirdiine göre Resûlullah (shIMMmj aleyhi dM öyle buyurmutur: "Ömrünüz

boyunca hayr dileyin ve Allah'n rahmetinin esintilerine kar açk olun. Zira

Yüce Allah’n kullarndan dilediine ihsan ettii rahmet esintileri vardr. Yüce

Allah'tan kusurlarnz örtmesini ve korkularnz gidermesini isteyin ."
6

bn Ebî eybe, Ebu'd-Derdâ’dan aynsn mevkuf onun sözü olarak

zikreder .

7

1 Yûnus Sur. 107
5 Yûnus Sur. 107
3 Fâtr Sur. 2
4 Hûd Sur. 6
s Beyhakî (1326).
6 Ebû Nuaym (3/162), Beyhakî (1121) ve bn Asâkir (24/123).
7 bn Ebî eybe (13/309).
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“De ki: «Ey insanlar! Rabbinîzden size gerçek gelmitir.

Don yola giren ancak kendisi için girmi ve saptan da

kendi zararna olarak saptmtr. Ben sizin üzerinize vekil

deilim.» Sana vahyedilene uy; Allah hükmünü verene

kadar sabret O, hüküm verenlerin en iyisidir."

(Yûnu* Sur. 1 08, 10ö)

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "Ey insanlar! Rabbinîzden size

gerçek gelmitir ..."
1 buyruunu açklarken öyle demitir: “Burada

bahsedilen gerçekten kast: "Allah sana bir sknt verirse, onu O'ndan

bakas gideremez. Sana bir hayr dilerse O'nun nimetini engelleyecek

yoktur. O'nu kullarndan dilediine verir. O, balayandr, merhametlidir"
2

âyetidir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd: "...Allah

hükmünü verene kadar sabret ..."

3

buyruunu açklarken: “Neshedilmi bir

âyettir. Zira Yüce Allah daha sonra Hz. Peygambere (saiiallahu aleyhi vese em)

müriklerle cihad etmeyi ve onlara kar sert olmay emretmitir" demitir/

1 Yûnus Sur. 108
1 Yûnus Sur. 107

3 Yûnus Sur. 109
4 bn Cerîr (12/306, 307) ve bn Ebî Hatim (6/1993).




